GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Licitações
EDITAL
LICITAÇÃO ELETRÔNICA -P.E.Nº 12/2021 - PROCESSO Nº 00080-00142053/2018-46

LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O ACERVO
PATRIMONIAL DA ESCOLA TÉCNICA – CRE DE BRAZLÂNDIA – DF
(OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 SÃO EXCLUSIVOS PARA MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS)

SENHORES LICITANTES:
ATENTAR-SE À NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES RELACIONADOS NESTE
EDITAL NO CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA COMPRASNET, NO PRAZO MÁXIMO, ANTES DA ABERTURA DA
SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES.

OBJETO: Aquisição de bens permanentes: mobiliários e equipamentos para compor o acervo patrimonial da Escola
Técnica – CRE de Brazlândia – DF, subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO
MODO DE DISPUTA: ABERTO/FECHADO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
VALOR ESTIMADO: R$ 562.334,14 (quinhentos e sessenta e dois mil trezentos e trinta e quatro reais e quatorze
centavos)
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.363.6221.2391.0001
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 160101- NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.52
FONTE DE RECURSOS: 100
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 09:00 horas do dia 18/08/2021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS ÀS: 09:00 horas do dia 18/08/2021.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS ÀS: 09:00 horas do dia 18/08/2021.

Havendo divergência entre a especificação constante no Termo de Referência e a especificação contida no Sistema
Comprasnet (código BR), prevalecerá a especificação do Termo de Referência. As unidades de fornecimento a
serem fornecidas são as especificadas no detalhamento.

O Distrito Federal, representado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN
Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR
PREÇO, para eventual aquisição do objeto especificado no Anexo I deste Edital.
O presente certame será regido pela(s) Lei(s) nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no
DF pelo Decreto distrital nº 40.205/2019, pela(s)Lei(s) do DF nº 4.611/2011 e 6.112/2018 (obrigatoriedade da
implantação do Programa de Integridade nas empresas que contratarem com o DF), pela Lei Complementar nº
123/2006, pelos Decretos distritais nº 36.520/2015, 35.592/2014 e 26.851/2006, 39.860/2019 e alterações
posteriores, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, além das demais normas pertinentes, observadas as
condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que promova a comunicação
pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para tanto, os recursos da criptografia e
autenticação em todas as suas fases.
Os trabalhos serão conduzidos servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de
dados gerados ou transferidos para a página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br, que terá, dentre
outras, as seguintes atribuições: receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimento ao Edital,
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade
da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar
as condições de habilitação; sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de
habilitação e sua validade jurídica; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente
quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e
propor a homologação.
O Edital estará disponível gratuitamente na página http://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/ e no endereço
eletrônicowww.comprasgovernamentais.gov.br.
1.

DO OBJETO

1.1.
Aquisição de bens permanentes: mobiliários e equipamentos para compor o acervo patrimonial da
Escola Técnica – CRE de Brazlândia – DF, subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2.
A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3.
Para efeito de aceitabilidade e julgamento de proposta, as especificações contidas no Edital e seus
anexos prevalecerão sobre todas e quaisquer outras encontradas no sistema Comprasnet e publicações diversas.
2.

DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1.
O valor total estimado da licitação é de R$ 562.334,14 (quinhentos e sessenta e dois mil trezentos
e trinta e quatro reais e quatorze centavos), conforme Anexo I do Termo de Referência que segue como Anexo I ao
Edital.
2.2.
As despesas decorrentes da(s) contratação(ões) do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos
consignados no orçamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF; Programa de
Trabalho nº: 12.363.6221.2391.0001; Natureza da Despesa: 4.4.90.52 e Fonte de Recursos: 100.
3.

DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

3.1.
Os documentos que integram o Edital serão disponibilizados no portal Compras Governamentais
(www.comprasgovernamentais.gov.br) e na página da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –

SEE/DF, podendo igualmente ser obtidos diretamente na Diretoria de Licitações desta Secretaria, no endereço: SBN
Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020, de segunda a sexta das 08h00 às 12h00 e
de 14h00 às 18h00, mediante requerimento da Licitante interessada ao setor, assinada pelo seu representante legal,
devendo fornecer CD/DVD ou levar pen-drive lacrado.
4.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

4.1.
A impugnação ao presente Edital e seus anexos deverá ser dirigida ao Pregoeiro, até 3 (três) dias
úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada exclusivamente por
meio eletrônico, através do e-mail: dilicsedf@gmail.com.
4.1.1.
A impugnação deve estar devidamente identificada (CNPJ, razão social, nome do representante
legal e comprovação de poderes para representar a impugnante, se pessoa jurídica, e nome completo e CPF, se
pessoa física).
4.1.2.
Apresentada a impugnação, caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento da impugnação.
4.1.3.
A impugnação não possui efeito suspensivo, podendo ser concedido o efeito suspensivo por ato
do Pregoeiro, devidamente motivado nos autos do processo.
4.1.4.
Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.
4.1.5.
A impugnação feita tempestivamente pela Licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, devendo, por conseguinte, enviar sua
PROPOSTA, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão.
4.2.
Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus anexos deverão ser envidados ao Pregoeiro,
até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, mediante petição a ser enviada
exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail dilicsedf@gmail.com.
4.2.1.
Os pedidos de esclarecimentos deverão estar devidamente identificados (CNPJ, razão social,
nome do representante legal e comprovação de poderes para representar a peticionante, se pessoa jurídica, e
nome completo e CPF, se pessoa física).
4.2.2.
Apresentado pedido de esclarecimento, o Pregoeiro, auxiliado pela unidade requisitante, decidirá
sobre a petição, no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
4.2.3.
As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os
participantes e a Administração.
4.3.
As impugnações e esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro diretamente aos
peticionantes
e
serão
divulgados
a
todos
os
interessados
através
do
site
Compras
Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br no link correspondente a este Edital), antes da abertura da
sessão, ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas.
4.4.
As impugnações e pedidos de esclarecimento entregues após às 18h00min do último dia útil de prazo
serão consideradas intempestivas (VIDE PRAZO CONSIGNADO NA CAPA DO EDITAL).
4.5.
Modificações no Edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para
divulgação do texto original e o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos Licitantes.
5.

DO CREDENCIAMENTO

5.1.
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema Comprasnet, provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
- SLT-ME, por meio do sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
5.1.1.
Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e
senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
5.1.2.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a

este pregão eletrônico.
5.1.3.
O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.1.4.
A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.
5.1.5.
Nenhuma pessoa física ou jurídica, ainda que credenciada por procuração legal, poderá
representar mais de uma Licitante.
6.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

6.2.
Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta
licitação que comprovem sua qualificação, na forma indicada neste Edital:
6.2.1.
Que estejam devidamente credenciadas no sistema Comprasnet, no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br, munidas de chave de identificação e de senha;
6.2.2.
Que estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos
termos do § 1º, art. 1º do Decreto nº 3.722, de 9 de janeiro de 2001, publicado no D.O.U. de 10 de janeiro de
2001 e art. 4º do Decreto Distrital nº 23.546/2003; ou
6.2.3.
Que não estejam cadastradas no SICAF ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos,
desde que atendidas as exigências do item 8, deste Edital.
6.3.
NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO OU PARTICIPAR DO
CONTRATO DELA DECORRENTE:
6.3.1.
SEE/DF;

Servidor público, ativo ou inativo, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –

6.3.2.

O autor do termo de referência, do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;

6.3.3.

As empresas:
6.3.3.1.
Declaradas inidôneas por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;
6.3.3.2.
Suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração do
Distrito Federal, durante o prazo da sanção aplicada;
6.3.3.3.

Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;

6.3.3.4.
Que se encontrem em processo de dissolução, liquidação, recuperação judicial,
recuperação extrajudicial, falência, fusão, cisão ou incorporação;
a)
Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e extrajudicial se
comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de recuperação pelo juízo
competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da recuperação, que ateste a aptidão
econômica e financeira para o certame.
6.3.3.5.

Submissas a concurso de credores;

6.3.3.6.
Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ;
6.3.3.7.

Que conste da relação de inidôneos disponibilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU);

6.3.3.8.

Cujo estatuto ou contrato social não incluam o objeto deste Edital;

6.3.3.9.
Constituídas com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou administradores de
empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, observando o
contraditório e a ampla defesa a todos os interessados;
6.3.3.10.
Isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do termo de referência, ou do
projeto básico ou executivo, ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou sub
contratado;
6.3.3.11.
Cujo dirigente, administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge,
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro
grau, de:
a)
Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou entidade da
Administração pública distrital; ou;
b)
Agente público cuja posição no órgão ou entidade da Administração pública distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção ou licitação;
IA vedação se aplica aos Contratos pertinentes a obras, serviços e aquisição de bens,
inclusive de serviços terceirizados, às parcerias com organizações da sociedade civil e à
celebração de instrumentos de ajuste congêneres.
II 6.3.3.12.

As vedações deste item estendem-se às relações homo-afetivas.

Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.

6.4.
A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos,
cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos a
presentados em qualquer fase do processo.
6.5.
As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s)
mesmo(s) item(ns).
6.6.
Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), ao CNJ (condenações cíveis por atos de improbidade
administrativa), ao TCU (sistema de inabilitados e inidôneos) e no Portal Transparência
(www.portaltransparencia.gov.br/cnep), para aferição de eventuais registros impeditivos de participar de licitações
ou de celebrar Contratos com a Administração Pública.
6.7.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar nº
123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 da citada Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa
jurídica ( parágrafo único do art. 2º da Lei nº4.611/2011):
6.7.1.

De cujo capital participe outra pessoa jurídica;

6.7.2.
exterior;

Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no

6.7.3.
De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, desde que
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006;
6.7.4.
Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
6.7.5.
Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei
Complementar nº123/2006;
6.7.6.
Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; Que participe do capital de outra
pessoa jurídica;
6.7.7.
Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
6.7.8.
Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

6.7.9.
7.

Constituída sob a forma de sociedade por ações.
DA COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS

7.1.
Haverá cota reservada para as entidades preferenciais, tendo em vista que o objeto é de natureza
divisível, na forma do art. 48, III da Lei Complementar nº 123/2006; no art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e no art.
2º, III, do Decreto distrital nº 35.592/2014. (item 38).
7.2.
A aplicação da cota reservada não poderá ensejar em contratação por preço superior ao valor
estimado estabelecido no Edital, conforme Lei distrital nº 4.611/2011 e Lei nº 6.591/2020.
7.3.
Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado,
conforme § 4º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 4º do art. 8º do Decreto distrital nº 35.592/2014.
7.4.
Será inabilitada a empresa que não estiver na condição de entidade preferencial e oferecer proposta
para os itens exclusivos ou cota reservada em relação a essa condição, conforme § 5º do art. 26 da Lei distrital nº
4.611/2011 e § 5º do art. 8º do Decreto distrital nº 35.592/2014.
7.5.
A empresa que não estiver na condição de entidade preferencial e oferecer proposta para a cota
reservada em relação a essa condição será inabilitada do(s) item(ns) de cota reservada a que estiver participando,
conforme § 5º do art. 26 da Lei distrital nº 4.611/2011 e § 5º do art. 8º do Decreto Distrital nº 35.592/2014.
7.6.
O item 37 será destinados a ampla concorrência, o item 38 refere-se a cota reservada para as
entidades preferenciais (ME/EPP).
7.7.
Os itens 01 a 36 e 39 a 50 serão destinados exclusivamente para ME/EPP, sendo que se não houver
interessados para os itens, não se aplicará o disposto no item 7.3, tornando-os fracassados.
8.

DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.
Após a divulgação do Edital, os Licitantes deverão encaminhar a PROPOSTA INICIAL e os DOCUMENTOS
DE HABILITAÇÃO, no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br, consignando o valor global, bem
como a descrição do objeto ofertado.
8.1.1.
As propostas e os documentos de habilitação serão recebidos exclusivamente por meio do
sistema eletrônico Comprasnet (www.comprasgovernamentais.gov.br), até a data e hora marcadas para a
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas
e de documentos.
8.1.2.
No momento do envio da proposta e dos documentos de habilitação o Licitante deverá declarar
por meio do sistema eletrônico em campo específico:
IQue cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade
com as exigências do Edital;
II De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
III Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14
(quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;
IV Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, do art. 5° da Constituição
Federal;
VQue a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de
acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da SLTI/ME;
VI Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem como
de que está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei

Complementar, no caso das Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte –EPP;
8.1.2.1.
A assinalação do campo “não” na Declaração do inciso VI, do item 8.1.2 apenas produzirá o
efeito de a Licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de
2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.1.2.2.
As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão conferidas pelo Pregoeiro na
fase de habilitação.
8.1.2.3.
Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa Licitante responderá
administrativamente na forma do Decreto Distrital nº 26.851/2006.
8.1.3.
O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.1.4.
As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares
estarão disponíveis na página eletrônica www.comprasgovernamentais.gov.br.
8.1.5.
O licitante que enviar lance na sessão do certame fica estritamente vinculado a manter sua
proposta, sendo vedada a sua desistência, sob pena de sofrerem as sanções cabíveis, ressalvados os casos de
justificavas devidamente aceitas pela Administração.
9.

DAS CONDIÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

9.1.
O Licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a)
Valor unitário e total para cada item ou grupo de itens (conforme o caso), em moeda corrente
nacional;
b)

Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado;

c)
Descrição detalhada do objeto indicando, no que for aplicável, o prazo de validade ou de garantia,
número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;
9.1.1.
Caso haja divergência entre a especificação constante no sistema Comprasnet e no Termo de
Referência, prevalecerá este último.
9.1.2.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

9.1.3.
Os quantitativos previstos no orçamento estimado pela Administração não poderão ser alterados
pelo proponente.
9.1.4.
O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.
9.2.

A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do Licitante.

9.3.
Ao cadastrar sua proposta no sítio do sistema Comprasnet o Licitante deverá fazer a descrição
detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto
ofertado”. Não serão aceitas descrições da proposta do tipo “conforme Edital”.
9.4.
A Licitante que registrar no campo “Descrição detalhada do objeto ofertado” qualquer
informação que venha a identificar sua razão social ou nome fantasia terá sua proposta desclassificada antes da
disputa de lances.
9.5.
A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será
interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura
da sessão pública.
10.

DA CONDUÇÃO DO CERTAME

10.1.
Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro, apoiado pela Equipe de Apoio e por setores técnicos,
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br.

10.2.
A operacionalidade do sistema Comprasnet é de responsabilidade da SLTI/ME, junto a qual as
Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber instruções detalhadas para
sua correta utilização.
10.3.
A participação na licitação na forma eletrônica dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da PROPOSTA e dos DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.
10.4.
Incumbirá ao Licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo Sistema, Pregoeiro ou de sua desconexão.
10.5.
Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico
permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
10.6.
Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a
comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.7.
No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexão ao sistema.
10.8.
A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.
10.9.
Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá exclusivamente
mediante troca de mensagens, via chat, em campo próprio do sistema eletrônico. Não será aceito nenhum outro tipo
de contato, como meio telefônico ou e- mail;
10.10.
O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
10.11.

Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarão da fase de lances.

11.

DA ABERTURA DAS PROPOSTAS, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E DO DESEMPATE

11.1.
A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e
local indicados neste Edital.
11.2.
Aberta a sessão pública, o Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que contenham vícios
insanáveis ou que não apresentem as especificações e exigências mínimas constantes no Termo de Referência (Anexo
I ao Edital).
11.3.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.
11.4.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário,
levado a efeito na fase de aceitação.
11.5.
O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase competitiva.
11.6.

Considerando a quantidade de itens, o modo de disputa será o ABERTO e FECHADO.

11.6.1.
minutos.

No modo de disputa ABERTO e FECHADO, a primeira etapa, ABERTA, terá duração de 15 (quinze)

11.6.2.
Iniciada a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderão encaminhar lances públicos,
sucessivos e com preços decrescentes, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico,
sendo
imediatamente informados do horário e valor) consignados no registro de cada lance.
11.6.3.

Será permitida aos Licitantes a apresentação de lances intermediários durante a etapa aberta.

11.6.3.1.
São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas
inferiores ao último lance dado pelo próprio Licitante, quando adotado o julgamento pelo critério
de menor preço.

11.6.4.
Findo o prazo de 15 minutos, o sistema eletrônico Comprasnet encaminhará o aviso de
fechamento iminente dos lances.
11.6.5.
O tempo aleatório encerrar-se-á em até dez minutos, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
11.6.6.
Encerrado o tempo aleatório, o sistema Comprasnet abrirá a oportunidade para que o autor da
proposta de menor preço e os autores das ofertas subsequentes, dentro da margem de 10%, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11.6.7.
Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições dentro da margem de 10%, os autores dos
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance
final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
11.6.8.
Encerrado o prazo estabelecido para a formulação da proposta final fechada, o sistema ordenará
os lances em ordem de vantajosidade em relação ao menor preço.
11.6.9.
Na ausência de lance final e fechado classificado na forma dos subitens 11.6.6. e 11.6.7. haverá o
reinício da etapa fechada para que os demais Licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
11.6.10.
Encerrada a etapa fechada reiniciada na forma do subitem 11.6.9 o sistema ordenará os lances
em ordem de vantajosidade, na forma do subitem 11.6.8.
11.6.11.
Na hipótese de não haver Licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às
exigências para habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o
reinício da etapa fechada, na forma do subitem 11.6.6.
11.7.
Encerrada a fase competitiva, se o melhor lance não tiver sido ofertado por empresa qualificada como
ME/EPP, o sistema selecionará todas as MEs / EPPs que se encontrem em situação de empate ficto, observada a
ordem de classificação, para a convocação para o desempate.
11.7.1.
Na forma da Lei Distrital nº 4.611/2011 e do Decreto Distrital nº 35.592/2014 (art. 4º, §3º),
consideram-se empatadas as propostas de MEs/EPPs com valor igual ou até 5% superior à de menor preço.
11.7.2.

Constatada a existência de empate ficto, proceder-se-á a seguinte fase de desempate:

11.7.2.1.
O sistema convocará a ME/EPP para, no prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo
sistema, encaminhar uma última oferta obrigatoriamente mais vantajosa que a proposta da primeira
colocada.
11.7.2.2.
Caso a ME/EPP não ofereça proposta mais vantajosa, o sistema convocará os Licitantes
ME/EPP remanescentes que porventura se encontrem dentro da margem de preferência, seguindo-se a
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito.
11.7.2.3.
Na hipótese de não oferta de lance que desempate o procedimento licitatório,
permanecerá a ordem de classificação anteriormente determinada.
11.7.3.
ME/EPP.

O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento do Licitante como

11.7.4.
Após o desempate de que tratam os subitens 11.7.2.1. e 11.7.2.3., caso persista o empate entre
duas ou mais propostas, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens:
11.7.4.1.

Produzidos no País;

11.7.4.2.

Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

11.7.4.3.
Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
11.7.4.4.
Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
11.7.5.
Os critérios de desempate previstos nos subitens 11.7.4.1 a 11.7.4.4 serão aplicados caso não
haja envio de lances após o início da fase competitiva.

11.7.6.
Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
Comprasnet dentre as propostas empatadas.
12.

DA NEGOCIAÇÃO DIRETA

12.1.
Após o encerramento da fase competitiva, o Pregoeiro encaminhará, pelo sistema eletrônico, contra
proposta ao Licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento.
12.2.

É vedada a negociação com condições diferentes das previstas neste Edital.

12.3.

A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

13.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.
Encerrada a etapa competitiva e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a(s)
proposta(s) classificada(s) em primeiro lugar quanto ao preço e quanto ao atendimento das especificações.
13.2.
O(s) Licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar, após a negociação, deverá(ão) enviar no prazo 2
(duas) horas a contar da requisição do Pregoeiro via chat, a(s) Proposta(s) de Preços devidamente atualizada(s), em
conformidade com o valor negociado ou o último lance ofertado.
13.3.
A proposta ajustada será recebida exclusivamente por meio do sistema Comprasnet (opção
“Enviar Anexo”), respeitado o limite do sistema eletrônico, podendo ser incluídos quantos arquivos forem
necessários.
13.3.1.

A(s) proposta(s) atualizada(s) deverá(ão) ser lavrada(s) em língua portuguesa e deve(m) conter:

13.3.1.1.
Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone,
endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual, Municipal e Distrital;
13.3.1.2.
Preço unitário e total de cada objeto cotado, devendo estar inclusas nos preços ofertados
todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto;
13.3.1.3.
A indicação de uma única marca e modelo para cada objeto, sem prejuízo da indicação de
todas as características do produto cotado, com especificações claras e detalhado, inclusive tipo,
referência, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente quando for o caso, observadas
as especificações constantes no Anexo I deste Edital;
13.3.1.4.
Prazo de validade da proposta, não devendo ser inferior a (60) dias corridos, contados da
data prevista para abertura da licitação;
13.3.1.5.
Prazo de entrega não superior a 30 (trinta) dias, contados da assinatura do Contrato ou do
recebimento da Nota de Empenho, quando não houver a formalização do instrumento de Contrato;
13.3.1.6.
Declaração expressa, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas
relativas à entregado(s) bem(ns) tais como embalagens, encargos sociais, frete, seguro, tributos e
encargos de qualquer natureza que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto da licitação;
13.3.1.7.
Declaração de que a Licitante atende os critérios de sustentabilidade ambiental, previstos
no atr. 7º da Lei Distrital nº 4.770/2012, conforme modelo constante do Modelo de Proposta de
Preços- Anexo II do Edital. A declaração pode ser substituída por certificação emitida por instituição
pública oficial ou instituição credenciada, ou qualquer outro meio de prova, que ateste que a empresa
cumpre com as exigências de práticas de sustentabilidade ambiental;
13.3.1.8.

Memórias de Cálculo que, eventualmente, se fizerem necessárias.

13.4.
Os dados inseridos na proposta, com o correio eletrônico, número de telefone e fax, serão utilizados
para a comunicação oficial entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e a empresa, tanto
na fase licitatória quanto na fase contratual.
13.5.
Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos equipamentos e materiais
ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas as hipóteses
destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro.

13.6.
Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos, bem como as
divergências que por ventura ocorrerem entre o preço unitário e o total do item, quando prevalecerá sempre o
primeiro.
13.7.
Será verificada a conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos no
Instrumento Convocatório, sendo desclassificadas as que estiverem em desacordo.
13.8.
Em consonância com o § 3º, art. 43, da Lei nº 8.666/1993, para fins de verificação/comprovação
quanto ao atendimento das especificações contidas no Termo de Referência, o Pregoeiro poderá promover diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, requerendo a remessa de folders, catálogos,
prospectos técnicos, dentre outros que julgar cabíveis à análise objetiva dos produtos ofertados pelas Licitantes.
13.9.
O Pregoeiro poderá, se necessário, suspender a sessão para recorrer a setores técnicos internos e
externos, bem como aos órgãos requisitantes da compra do material objeto deste Pregão, a fim de obter parecer que
possibilite melhor julgamento das especificações dos produtos cotados, definindo nova data para continuidade da
sessão licitatória.
13.10.
Não serão aceitas propostas que apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de
valor zero, bem como propostas que apresentarem valores globais e unitários acima do estimado.
13.11.
Serão desclassificadas propostas que contenham preços excessivos ou manifestamente inexequíveis,
assim entendidos:
13.11.1.
Preços excessivos, quando os mesmos apresentarem valores superiores ao preço estimado
pela Administração ou aos praticados pelo mercado;
13.11.2.
A desclassificação por preços excessivos somente ocorrerá após a fase competitiva, caso a
Administração não obtenha êxito na negociação direta.
13.11.3.
Preços inexequíveis, quando os mesmos forem inferiores ao custo de produção, acrescidos
dos encargos legais;
13.11.4.
O Licitante será convocado para demonstrar a exequibilidade do preço ofertado, e, caso
não demonstre, será desclassificado.
13.11.5.
e globais.

Serão analisados, para a definição de valores excessivos ou inexequíveis, os preços unitários

13.12.
O não envio da proposta ajustada por meio do sistema Comprasnet (opção “Enviar Anexo”), com
todos os requisitos ou o descumprimento das eventuais diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na
desclassificação da proposta.
13.13.
Sempre que a proposta não for aceita, antes de ocorrer a convocação da Licitante subsequente, haverá
nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos subitens 13.7.1 a 13.7.4, visto o disposto na Lei
Distrital nº 4.611/2011 e no Decreto Distrital nº 35.592/2014.
13.14.
Em caráter de diligência, os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema
Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. Nesse caso, os
documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para Diretoria de Licitações da
Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no
SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF.
14.

DA HABILITAÇÃO

14.1.
Encerrada a fase de propostas, o Pregoeiro promoverá a análise dos documentos de habilitação
enviados pelo Licitante, conforme regulado neste Edital.
14.2.
Em caráter de diligência, os documentos de habilitação remetidos por meio da opção “Enviar Anexo”
do sistema Comprasnet poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada, a qualquer momento. Nesse
caso, os documentos deverão ser encaminhados, no prazo estabelecido pelo Pregoeiro, para Diretoria de Licitações
da Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada
no SBN Quadra 02 Bloco C, térreo - Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF.
14.3.
Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do Licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação,

especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
14.3.1.

SICAF;

14.3.2.
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas–CEIS do Portal Transparência
(www.portaldatransparencia.gov.br/);
14.3.3.
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
14.3.4.
Lista de Licitantes Declaradas Inidôneas para participar de licitações, mantida pelo Tribunal de
Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS).
14.4.
Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o Licitante, por falta de condição de
participação.
14.5.
A habilitação dos licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos ,no
que tange à habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade
fiscal perante as Fazendas Públicas estaduais, distritais e municipais;
14.6.
Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF ou nos sítios
eletrônicos oficiais de órgãos e entes emissores de certidões (§3º, art. 43, do Decreto Federal nº 10.024/2019)
deverão ser enviados nos termos do disposto no art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019.
14.7.

Realizadas as diligências, o Pregoeiro fará a análise dos documentos de habilitação.

14.8.

DOS LICITANTES CADASTRADOS NO SICAF:

14.8.1.

As Licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos:

14.8.1.1.
Certidão Negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de
09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias, ou
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;
14.8.1.2.
As Licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos
índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 10%
(dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) OU o(s)
grupo(s)
oU
o(s) item(ns) e grupo(s) que pretenda concorrer;
IA comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da Lei devidamente registrados ou pelo registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou
Contrato social, conforme regulado pelo subitem 14.9.4 deste Edital;
14.8.1.3.

Declarações prestadas diretamente no sistema, na forma do item 8.1.2 deste Edital;

ITodas as declarações constantes do sistema Compras Governamentais serão consultadas e
juntadas aos autos do processo.
14.8.1.4.
Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio
do site www.fazenda.df.gov.br (obrigatória para os Licitantes com sede ou domicílio fora do Distrito
Federal).
14.8.2.
A Licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar no demonstrativo “Consulta Situação do
Fornecedor”, algum documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de
comprovar a sua regularidade.
14.9.

DAS LICITANTES NÃO CADASTRADAS NO SICAF:

14.9.1.
As Licitantes que não estiverem cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes
documentos:
14.9.2.

COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:

14.9.2.1.
Documento de identificação contendo todos os dados dos responsáveis legais da
proponente;
14.9.2.2.
individual;

Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa

14.9.2.3.
Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
14.9.2.4.
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
14.9.2.5.
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
14.9.2.6.
Procuração por instrumento público, ou por instrumento particular com o devido
reconhecimento de firma em cartório, comprovando a delegação de poderes para assinatura e rubrica dos
documentos integrantes da habilitação e propostas, quando estas não forem assinadas por diretor(es),
com poderes estatutários para firmar compromisso.
14.9.3.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

14.9.3.1.

Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

14.9.3.2.
Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o
objeto contratual;
14.9.3.3.
Licitante;

Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da

14.9.3.4.
Prova de regularidade coma Fazenda do Distrito Federal, independentemente da sede
ou domicílio do Licitante, que poderá ser obtida por meio do site www.fazenda.df.gov.br;
14.9.3.5.
Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida
Ativa da União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as de
terceiros), fornecida por meio da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União;
14.9.3.6.
Certificado d e Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado, nos termos da Lei nº 8.036, de 11/05/1990;
14.9.3.7.
Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho
(CNDT), mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no
site www.tst.jus.br/certidao.
14.9.3.8.
Para todas as certidões referentes à regularidade fiscal e trabalhista, serão aceitas certidões
positivas com efeitos de negativa.
14.9.3.9.
Caso o Licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da
lei.
14.10.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

14.10.1.
Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº
11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 90 (noventa) dias,
ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com mais de um
cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos distribuidores;

14.10.2.
Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios.
a)
As empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;
b)
A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes
fórmulas:
ILG: Índice de Liquidez Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)
ILG=

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL ALONGO PRAZO ≥ 1
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC: Índice de Liquidez Corrente ≥ 1 (maior ou igual a 1)
ILC=

ATIVO CIRCULANTE

≥1

PASSIVO CIRCULANTE

SG: Solvência Geral ≥ 1 (maior ou igual a 1)
SG=

ATIVO TOTAL

≥1

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

c)
O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador
ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
d)
Serão consideradas como detentoras de capacidade econômico-financeira satisfatória as
Licitantes que obedecerem simultaneamente às condições do item b (i, ii e iii) acima.
e)
A Licitante deverá apresentar os cálculos constantes do item b, assinado pelo seu
representante legal e por um contador. O não envio dos cálculos não acarretará na inabilitação
da licitante.
14.10.2.1.
As empresas que apresentarem resultado inferior ao mínimo estabelecido em qualquer dos
índices referidos no item b, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a
Administração, através do Balaço Patrimonial do exercício social já exigível e devidamente registrado na Junta
Comercial, Patrimônio Líquido ou Capital Social mínimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado para a
aquisição do(s) item(ns) que pretenda concorrer. A comprovação deverá ser feita relativamente à data da
apresentação da proposta, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.
14.11.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

14.11.1.
As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente
compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de, no

mínimo 01 (um) atestado de aptidão técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
declarando ter a empresa licitante fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível(eis) em
características, quantidades e prazos com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.
14.12.

DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs:
14.12.1.
As empresas qualificadas como MEs / EPPs, na forma da Lei Complementar nº 123/2006,
deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, fiscal,
econômico-financeira e técnica, sob pena de inabilitação.
14.12.2.
A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a Licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.
14.12.3.
habilitação.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de

14.12.4.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por Licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a
declaração do vencedor, comprovar a regularização.
14.12.4.1.
O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração, quando
requerida pelo Licitante, mediante apresentação de justificativa.
14.12.4.2.
A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado aa Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEE/DF, convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificação para prosseguimento do certame, ou revogar a licitação.
14.12.5.
O tratamento favorecido e diferenciado não poderá ser aplicado em favor de entidade que,
em decorrência do valor do(s) item(ns) da licitação a que estiver concorrendo, venha a auferir
faturamento que acarrete o seu desenquadramento da condição de microempresa, conforme dispõe o
art. 24 da Lei distrital nº 4.611/2011 e art. 2º, § 2º, do Decreto distrital nº 35.592/2014.
14.13.

OUTROS DOCUMENTOS

14.13.1.
A empresa participante deverá apresentar, na fase da licitação com vistas à habilitação jurídica e
no ato da assinatura do Contrato, a Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019 constante no Anexo III do
Edital (Portaria CGDF nº 356/2019).
14.14.

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO:

14.14.1.
Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da matriz ou
todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só possam ser fornecidos à matriz e referir-se
ao local do domicílio ou sede do interessado.
14.14.2.
As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida pelo
Órgão expedidor, deverão estar datadas dos últimos 90 (noventa) dias, contados da data da sessão pública deste
Pregão.
14.14.3.
Será inabilitado o Licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
14.14.4.
Se a proposta não for aceitável, ou se a Licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a seleção da proposta que
melhor atenda a este Edital.
14.14.5.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
subitens 11.7.2 a 11.7.4, visto o disposto na Lei distrital nº 4.611/2011 e no Decreto distrital nº 35.592/2014.
14.14.6.
vencedora.

Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada

14.14.7.
Havendo necessidade de envio de documentos complementares após o julgamento da proposta, estes
deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas após sua convocação via chat

pelo Pregoeiro.
14.14.8.
O Pregoeiro diligenciará na internet para evitar inabilitações pela falta de apresentação de
documentos de regularidade fiscal, jurídica, econômico- financeira e técnica, visando a manutenção da proposta de
melhor preço.
15.

DOS RECURSOS

15.1.
Declarado o vencedor, qualquer Licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de
forma imediata, em campo próprio do sistema Comprasnet, manifestar sua intenção de recorrer.
15.1.1.
A ausência de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, nos
termos do disposto no subitem 15.1 importará na decadência desse direito.
15.1.2.
As manifestações de intenção de recorrer devem ser feitas exclusivamente por meio do
sistema Comprasnet.
15.1.3.

As manifestações fora do sistema Comprasnet serão desconsideradas.

15.1.4.
Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, verificando somente as condições
de admissibilidade do recurso.
15.1.5.
A ausência de manifestação ou as manifestações fora do sistema acarretarão no prosseguimento
do feito, estando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao Licitante declarado vencedor.
15.2.
Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a Licitante deverá apresentar as razões do
recurso no prazo de 3(três) dias úteis, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar
contrarrazões.
15.3.
O prazo para apresentação de contrarrazões será de 3 (três) dias úteis e começará imediatamente
após o encerramento do prazo recursal.
15.3.1.
As razões e contrarrazões serão recebidas somente no portal Comprasnet, por meio de campo
próprio do sistema. Não serão recebidas e conhecidas razões de recurso e contrarrazões enviadas diretamente
ao Pregoeiro ou por quaisquer outros meios (fax, correspondência, correio eletrônico, etc).
15.4.
Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão comparecer à
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, sediada no SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia,
sala térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF, em Brasília/DF, de segunda à sexta das 08h00 às 12h00 e de
14h00 ás 18h00, ou requisitar a disponibilização de acesso externo ao inteiro teor do processo eletrônico.
15.5.
Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra seus atos, podendo
reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, neste
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente relatado ao Subsecretário (a) de Administração Geral da Secretaria de
Estado de Educação para a decisão final no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na forma do art. 13, IV, e do art. 45, tudo do
Decreto Federal nº 10.024/2019.
15.6.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não podem ser aproveitados.

15.7.

O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

16.

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

16.1.
Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
16.2.
Na ausência de recurso, caberá ao Pregoeiro adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente
instruído à autoridade superior, propondo sua homologação.
16.3.

O objeto deste Pregão será adjudicado por item, à licitante vencedora.

16.4.
licitatório.

Constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento

17.

DO CONTRATO

17.1.
As) empresa(s) beneficiária(s) poderá(ão) ser convocada(s) para assinar o termo de Contrato, ou retirar
documento equivalente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data do recebimento do Termo de Convocação.
17.1.1.
O convocado poderá, a critério da Administração, assinar o Contrato diretamente no processo
eletrônico (assinatura eletrônica), cabendo à Administração, mediante prévio cadastro, a liberação para
assinatura de usuário externo no SEI.
17.1.2.
O prazo para assinatura do Contrato estabelecido no item 17.1 poderá ser prorrogado uma única
vez, por igual período, quando solicitado pela Licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra
motivo justificado e aceito pelo Subsecretário (a) de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação.
17.1.3.
Na assinatura do Contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas
no Edital, que deverão ser mantidas pelo Licitante durante toda a vigência contratual.
17.1.4.
O Contrato a ser assinado subordina-se ao Termo Padrão nº 07/2002, em conformidade com o
Decreto 23.287 de 17/10/2002 do Distrito Federal, que segue como Anexo IV a este Edital, e terá vigência de 12
(doze) meses, a contar de sua assinatura.
17.2.

A vigência contratual poderá ser prorrogada nas hipóteses previstas no artigo 57 da Lei nº 8.666/1993.

17.3.

Não será exigida garantia contratual, visto que se trata de Contrato de aquisição de bens.

17.4.
O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de quaisquer fatos estipulados no art. 65 da Lei nº
8.666/1993 e suas alterações.
17.5.
Todo e qualquer pedido de alteração do Contrato oriundo desta licitação deverá ser dirigido ao
Executor de Contrato ou ao Presidente da Comissão Executora do Contrato, a quem caberá análise do pedido e
encaminhamento ao Subsecretário (a) de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação a quem caberá o
deferimento ou não do pedido.
17.6.
Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no
Edital ou se recusar a assinar o Contrato, outro Licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação,
para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções de que trata o
Decreto distrital nº 26.851/2006.
17.7.
Este Edital, o Termo de Referência e seus anexos e a proposta de preços apresentada pela Licitante
vencedora farão parte integrante do Contrato.
17.8.
A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais,
legais e regulamentares.
17.9.
São vedadas a subcontratação total ou parcial acima dos limites estabelecidos neste Edital, a
associação da Contratada com outrem, a sub-rogação, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação.
17.10.
Será designado um Executor, ou uma Comissão Executora de Contrato, que terá as atribuições contidas
na Lei 8.666/1993 e no Decreto distrital nº 32.598/2010, a quem caberá a fiscalização e acompanhamento da
execução nos termos do Edital, Projeto Básico e seus anexos.
17.11.
A Contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões do
valor total inicial atualizado do Contrato que se fizerem necessários, observado o percentual máximo de 25% (vinte e
cinco por cento), salvo as supressões resultantes de acordos celebrados entre as partes, na forma do art. 65, §1º e
2º,daLei nº 8.666/1993.
17.12.
Incumbirá Gerência de Contratos e Termos da Secretaria de Estado de Educação providenciar a
publicação resumida do instrumento de Contrato e de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial do Distrito
Federa (DODF).
18.

DO REAJUSTE

18.1.
Os preços relativos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, de
acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995.

19.

DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS

19.1.
As alterações das especificações dos Contratos oriundos da ARP, para melhor adequação técnica aos
objetivos da contratação, a pedido da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, desde que não
decorrentes de erros ou omissões por parte da CONTRATADA, serão processados por meio de termo aditivo,
observados os limites previstos no item deste Edital (§ 1º do art. 65 da Lei nº8.666/1993).
19.2.
As eventuais modificações de tratam o item 19.1, condicionam-se à elaboração de justificativa prévia,
devidamente aceita pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
19.3.
As alterações de valor contratual, decorrente do reajuste de preços, compensação ou penalização
financeira prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares, até o limite do
respectivo valor contratado, dispensam a celebração de aditamento, podendo ser processadas por meio de apostila.
20.

DA FISCALIZAÇÃO

20.1.
Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização da autoridade encarregada de
acompanhar a execução do objeto desta licitação, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
exigências formuladas dentro das prescrições legais.
20.2.
A fiscalização da Contratante não eximirá, em hipótese alguma, a Contratada de quaisquer outras
fiscalizações de órgãos oficiais, quanto às obrigações tributárias, fiscais, trabalhistas e demais que se fizerem
necessárias.
20.3.
A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência deste, não implica corresponsabilidade da
Administração Contratante ou de seus agentes e prepostos.
20.4.
Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do presente Edital, deverão ser prontamente
atendidas pela Contratada, sem ônus para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
21.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO

21.1.
O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos e condições previstas no Termo de Referência
(Anexo I ao Edital) no endereço Gerência de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Educação do DF, localizado na
Unidade III, Setor de Áreas Públicas (SAP-), Lote “E”, CEP: 71.215-000 Brasília/DF.
21.2.
A entrega deverá ocorrer em dia de expediente da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEE/DF, nos horários compreendidos entre (08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00).
21.3.
O objeto desta licitação será recebido, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, da seguinte forma:
21.3.1.
PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do(s) material(is) ou equipamento(s), para efeito de
posterior verificação da conformidade do objeto com a especificação; e
21.3.2.
DEFINITIVAMENTE, após verificação de que o material entregue possui todas as características
consignadas neste Edital, no que tange a quantidade solicitada e qualidade do produto especificada no Edital,
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
21.4.

Após o recebimento definitivo do objeto, será atestada a Nota Fiscal para efeito de pagamento.

21.5.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
material/equipamento, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo Contrato.
21.6.
Se a Licitante vencedora deixar de entregar o material e/ou equipamento dentro do prazo
estabelecido sujeitar-se-á às penalidades impostas neste Edital e no Decreto distrital nº 26.851/2006.
22.

DO PAGAMENTO

22.1.

Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:

22.1.1.
Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa
da União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do
art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida
por meio da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
22.1.2.
Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal,
devidamente atualizado, nos termos da Lei nº 8.036, de11/05/1990;
22.1.3.
Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT),
mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidao;
22.1.4.
Prova de regularidade com a Fazenda do Distrito Federal, que poderá ser obtida por meio do site
www.fazenda.df.gov.br.
22.2.
negativa.

Para as comprovações elencadas no item 22.1.1, serão aceitas certidões positivas com efeito de

22.3.

Os documentos elencados no item 22.1.1 poderão ser substituídos, no todo ou em parte, pelo SICAF.

22.4.
A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal –
SEE/DF, CNPJ: 00.394.676/0001-07.
22.5.
As Notas Fiscais emitidas com dados (razão social ou CNPJ) divergentes dos informados no item 22.4,
não serão aceitas.
22.6.
O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota
Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
22.7.
A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante na
proposta de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);
22.8.
As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de empresas
matriz e filial, serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de Nota Fiscal com o CNPJ
correto).
22.9.
Os documentos de cobrança rejeitados por erros ou incorreções em seu preenchimento deverão ser
reapresentados num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, devidamente escoimados das causas que motivaram a
rejeição.
22.10.
Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será
atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a
variação “pro rata tempore” do IPCA (art. 2º do Decreto distrital nº37.121/2016).
22.11.
Em caso de rejeição da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreções, o prazo de pagamento
passará a ser contado a partir da data de sua reapresentação.
22.12.
Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de apuração acerca de quaisquer
descumprimentos contratuais constatados, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou
correção monetária(quando foro caso).
22.13.
Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos, exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em
nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de 2011).
22.14.
22.1.1.

Excluem-se das disposições do item 22.13:
os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;

22.1.2.
os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos
que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos
respectivos documentos;
22.1.3.
os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou
representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.

23.

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

23.1.
O descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Edital de Pregão Eletrônico e do
Contrato dele decorrente, em face do disposto no art. 49 do Decreto Federal nº 10.024/2019 e nos arts. 81, 86, 87 e
88 da Lei nº 8.666/1993, ensejará a aplicação de penalidade que obedecerá às normas estabelecidas no Decreto
distrital nº 26.851/2006 e alterações posteriores (Anexo V ao Edital).
23.2.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas no Edital (Anexo V) e no Contrato realizar-se-á em
processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao Licitante/adjudicatário.
23.3.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
23.4.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

24.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1.
A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF poderá, na hipótese de ocorrência de
fatos supervenientes à publicação do Edital que possam interferir no andamento do processo ou influir na
formulação da proposta, adotar uma das seguintes providências:
24.1.1.

adiamento ou suspensão da licitação;

24.1.2.

revogação ou anulação deste Edital, ou, ainda, sua modificação no todo ou em parte; ou

24.1.3.
alteração das condições no processo licitatório, com a sua divulgação ou a republicação deste
Edital, e, caso seja necessário, o estabelecimento de nova data para a realização da licitação.
24.1.4.

A anulação da licitação induz à do Contrato.

24.1.5.

A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

24.1.6.
É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.
24.1.7.
No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
classificação e habilitação.
24.1.8.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, observar-se-á o que se segue:

24.1.9.

Excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento;

24.1.10.
Os prazos somente serão iniciados e vencidos em dias de expediente na Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
24.1.11.
O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da
Licitante e/ou desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata
compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública do Pregão
24.1.12.
As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
24.1.13.
A critério do Pregoeiro, o prazo de 2 (duas) horas para o envio da proposta ajustada de preços e
eventuais documentos complementares de habilitação poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar
necessário.
24.1.14.
O Licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestada se dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

24.1.15.
A simples apresentação de documentação não envolve qualquer compromisso de contratação
por parte da Administração, importando, porém, para o Licitante a irrestrita e irretratável aceitação das
condições de qualificação e dos termos deste Edital.
24.1.16.
O
Edital
está
disponibilizado,
na
íntegra,
no
endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e também na página da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal – SEE/DF na página http://www.educacao.df.gov.br/licitacoes/.
24.1.17.
O inteiro teor do processo eletrônico está disponível para vista aos interessados por meio de
disponibilização de acesso externo no SEI (serviço eletrônico de informações).
24.1.18.

O pedido de vista deverá ser protocolado no endereço eletrônico dilicsedf@gmail.com.

24.1.19.
Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidos pelo Pregoeiro, no endereço
eletrônico dilicsedf@gmail.com, através do fone (61)3901-2319/99205-4523 ou diretamente na Diretoria de
Licitações da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF.
24.1.20.
O foro de Brasília – DF, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o
designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do
presente Edital.
24.1.21.
As Licitantes deverão comprovar, caso cabível, o atendimento da Lei distrital nº 4.652/2011, que
cria, no âmbito do DF, o Programa de Valorização Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos
egressos do Sistema Penitenciário.
25.

ANEXOS

25.1.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

25.1.1.

ANEXO I – Termo de Referência;

25.1.2.

ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços e seu Anexo "A";

25.1.22.

ANEXO III – Declaração para fins do Decreto nº 39.860/2019;

25.1.23.

ANEXO IV – Minuta de Contrato de Aquisição de Bens (entrega integral);

25.1.24.

ANEXO V – Decreto distrital nº 26.851/2006 – regulamento de penalidades do DF.

25.2.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031, de 12 de dezembro de 2012 (DODF 252,
de13/12/2012).

Brasília-DF, 05 de Agosto de 2021.
Regina Rodrigues Porto
Pregoeira

ANEXO I AO EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES PARA A ESCOLA
TÉCNICA DE BRAZLÂNDIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL –
SEEDF.
1- DO OBJETO

Constitui objeto deste Termo de Referência compor Edital de Pregão Eletrônico visando pretensa aquisição de bens
permanentes: mobiliários e equipamentos para compor o acervo patrimonial da Escola Técnica – CRE de Brazlândia –
DF, subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
2- DAS ESPECIFICAÇÕES
2.1- As especificações detalhadas dos itens a serem adquiridos estão contidas no Anexo I. A Planilha de Custos está
inserida no Anexo II deste Termo de Referência.
3- DA JUSTIFICATIVA
É imperioso ressaltar que a pretensa aquisição se faz necessária tendo em vista não haver mobiliários e
equipamentos disponíveis nos depósitos da Gerência de Patrimônio e Serviços Gráficos - SEEDF para fornecimento à
Escola Técnica, subordinada à Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia.
O processo de criação da Escola Técnica de Brazlândia – CEP-ETBraz surge após diversas discussões acerca da cidade
de Brazlândia, que possui atualmente 54 mil habitantes na área urbana e cerca de 30 mil na área rural, possuindo
uma área total de 474,83km². Possui 30 escolas da rede pública, 6 escolas particulares, um hospital regional e 03
Unidades Básicas de Saúde, uma delegacia de Polícia Civil, um Batalhão de Polícia Militar, uma Companhia Regional
de Incêndio do Corpo de Bombeiros, 9 linhas para Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia e 4 linhas para a zona rural. A
agricultura constitui-se de 2.638 hectares de produção de hortaliças, 417 hectares de produção de frutas e 14
hectares de produção de grãos. Possui 05 praças sendo, a Praça do Lago o seu principal logradouro público, a Praça
da Administração e três outras praças para uso dos moradores das quadras próximas. Tem um lago urbano e um
balneário com o nome de Veredinha, numa reverência ao ribeirão que forma o mesmo. A cidade é dividida em cinco
setores: Setor Tradicional, Setor Sul, Setor Norte, Vila São José e Setor Veredas.
Seguindo os princípios e finalidade de educação e a formação de cidadãos, verificou-se a necessidade de ofertas de
cursos técnicos que contemplasse a comunidade local e do entorno. Assim baseando-se no Decreto nº. 6.302 de
12/12/07 (Programa Brasil Profissionalizado). A SEEDF através do PRONATEC/MEDIOTEC iniciou a oferta de cursos
técnicos e FICs em Brazlândia em espaço cedido pelo CEM 01. O Centro Educacional Irmã Regina Maria Vilanes Regis
foi credenciado a ofertar curso técnico em Controle Ambiental.
Considerando a demanda, iniciou articulações junto à SEEDF para a criação de uma escola que atendesse as
especificidades de cursos e que garantisse o acesso, permanência e conclusão dos alunos matriculados. Assim surge
o convênio nº. 701593/2011 firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o FNDE que faz
parte do Programa Brasil Profissionalizado para a construção de quatro escolas técnicas nas regiões administrativas:
Guará, Brazlândia, Santa Maria e Paranoá. O CEP-ETBraz iniciará ofertando três cursos de formação profissional, em
03 eixos tecnológicos:
Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde - Curso Técnico em Enfermagem;
Eixo Tecnológico Informação e Comunicação- Curso Técnico em Informática;
Eixo Tecnológico Gestão e Negócio- Curso Técnico em Administração.
O CEP- ETBraz ocupará um espaço físico constituído de:
Doze (12) salas de aula;
Ginásio de esportes coberto;
Amplo pátio para ser utilizado como refeitório e realização de atividades extraclasse;
Biblioteca escolar com mobiliário adequado e aguardando acervo de livros técnicos e literários;
03 laboratórios;
01 laboratório de Enfermagem;
01 laboratório de Robótica;
01 laboratório de Informática;
Sala de professores e coordenação;
Secretaria escolar;
Sala para a direção e equipe pedagógica / administrativa;

Cozinha industrial com 02 depósitos para armazenamento de merenda;
Almoxarifado para materiais diversos;
06 banheiros destinados ao uso dos alunos;
02 banheiros para os professores;
02 banheiros para demais funcionários.
Assim, podemos fazer uma estimativa de que a Escola Técnica de Brazlândia poderá oferecer inicialmente, 1.260 (mil,
duzentas e sessenta) vagas à comunidade, distribuídas da seguinte forma: 35 (trinta e cinco) alunos x 12 (doze) salas
de aula, perfazendo 420 (quatrocentos e vinte) alunos em cada um de seus 03 (três) turnos.
Desta forma, a SEEDF necessitará de todos os mobiliários e equipamentos para equipar a Escola Técnica para que a
mesma possa funcionar de forma a proporcionar aos funcionários e estudantes ambiente propício de bem-estar e
condizente aos programas educacionais propostos.
Visando, pois, definir os bens permanentes relacionados no Anexo I deste Termo de Referência, foram utilizadas,
como parâmetro, as especificações contidas em editais de Pregões Eletrônicos de Registro de Preços já realizados por
esta Secretaria, bem como descrições encontradas no portal https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.
O presente certame se processará por meio do Pregão Eletrônico e obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto Distrital nº 23.460/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019,
recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto 40.205 de 20 de setembro de 2019, e Legislação correlata, aplicandose, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993, atualizada, e ainda, a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº
8.538/2015, bem como as condições estabelecidas no edital do pregão eletrônico e seus anexos.
Entendemos, ainda, que a pretensa aquisição também está fundamentada no Art. 2º do Decreto nº 28.754/2008 o
qual determina que “A presente descentralização compreende, exclusivamente, a contratação de serviços ou bens,
cuja prestação não possam sofrer solução de continuidade para atendimento das necessidades essenciais das
instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal”. Excepcionalmente, o referido Decreto
permite que a SEEDF seja excluída da observância do regime de centralização de licitações de compras, obras e
serviços, desde que a aquisição dos mobiliários e equipamentos não possam sofrer interrupções.
Desta forma, justificamos a aplicação do Decreto nº 28.754/2008 considerando que:
1. Não há registros de pregões eletrônicos realizados pelo FNDE no sítio eletrônico daquele ente federal, nem
tampouco atas de registro de preços para adesão que permitam a aquisição dos bens listados o Anexo I deste
Termo de Referência;
2. O fornecimento de mobiliário e equipamentos não pode ser descontinuado, considerando que tais bens são
fundamentais para a formação da infraestrutura escolar e essenciais para a prestação dos serviços pedagógicos
no âmbito das unidades de ensino;
3. O fornecimento de equipamentos de cozinha também não pode ser descontinuados, tendo em vista tratar-se
de bens fundamentais para o funcionamento da Escola Técnica.
4- DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
4.1- A empresa CONTRATADA deverá fornecer prazos de garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de
fabricação, contados a partir da data da entrega definitiva, conforme o contido no ANEXO I.
4.2- O início do período de garantia dar-se-á na data do Recebimento Definitivo dos equipamentos.
4.3- A garantia será acionada caso se constate qualquer avaria, defeito ou outra circunstância que impeça o objeto
contratado de produzir a utilidade a que se destina, devendo ser substituído no prazo máximo de 30 (trinta) dias a
partir do contato feito pelo executor do Contrato com a CONTRATADA.
4.4- Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer
produto que apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto.
4.5- Incumbe à CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.
5- DO ENQUADRAMENTO DO BEM COMUM

5.1- Os bens objeto deste Termo de Referência se enquadram em padrões de desempenho e qualidade facilmente
descritos e podem ser objetivamente definidas pelo edital, pois estas especificações são reconhecidas e usuais do
mercado.
6- LOCAL DE ENTREGA
6.1- Os bens deverão ser entregues na Gerência de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Educação do DF,
localizado na Unidade III, Setor de Áreas Públicas (SAP-), Lote “E”, CEP: 71.215-000 Brasília/DF. A entrega deverá ser
realizada de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h00, exceto feriados.
7- PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL
7.1- O material deverá ser entregue em 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Nota de Empenho.
8- DO RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
8.1- Os produtos serão recebidos provisoriamente, para posterior verificação da conformidade dos equipamentos
com as especificações técnicas do Anexo I deste Termo de Referência.
8.2- A comissão de recebimento de Materiais e Equipamentos da SEEDF fará a inspeção do material, verificando sua
conformidade com o descrito na Nota de Empenho.
8.3- O recebimento definitivo ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis, após a verificação e aceitação da qualidade e
quantidade dos equipamentos.
8.4- O recebimento provisório será comprovado por Nota Fiscal de Simples Remessa ou documento equivalente,
depois de satisfeitas as seguintes condições:
8.4.1- Entrega realizada nas quantidades contratadas.
8.4.2- Equipamentos devidamente embalados, acondicionados e identificados.
8.4.3- Verificação de aderência às marcas, modelos e preços constantes do instrumento contratual.
8.4.4- A verificação física para constatar irregularidade dos equipamentos e mobiliários.
8.5- O recebimento definitivo será formalizado mediante atesto na Nota Fiscal feito pelo executor do contrato ou
pela Comissão de Recebimento de Materiais e Equipamentos da SEEDF, vinculada à Gerência de Almoxarifado.
8.6- A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as
especificações e condições deste Termo de Referência, por meio de termo circunstanciado, no qual deverá constar o
motivo da não aceitação do objeto contratado.
8.7- Se os equipamentos forem entregues em desacordo com as especificações exigidas neste Termo de Referência e
seu Anexo I, fica a empresa CONTRATADA, obrigada a substituir os itens irregulares no prazo de até 30 (trinta) dias,
após notificação da CONTRATANTE. Findo o prazo sem que sejam feitas as reposições, fica a CONTRATADA sujeita às
penalidades previstas na Lei 8.666/93.
8.8- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do objeto deste instrumento.
8.9- Todo material fornecido deverá possuir os componentes especificados no Anexo I.
9- DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.1- As empresas interessadas deverão comprovar aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em
características com o objeto deste Termo de Referência, por meio da apresentação de, no mínimo 01 (um) atestado
de aptidão técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante
fornecido ou estar fornecendo material(is) pertinente(s) e compatível(eis) em características, quantidades e prazos
com objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.
10- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
10.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
10.2 - O Termo de Contrato será formalizado nos casos exigidos pela Lei 8.666/93, quando a interessada será
convocada para assinar o respectivo instrumento, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes e do Edital.

10.3- Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação de
propostas.
11- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
11.1- O julgamento far-se-á pelo MENOR PREÇO unitário, ofertado por ITEM, desde que compatível com os
praticados no mercado na data da apresentação da proposta e atendida às demais exigências, para os itens,
conforme ANEXO II do Termo de Referência.
12- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
12.1- O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, poderá designar em ato
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF; 02 (dois) executores para o Contrato, sendo um titular e um
suplente, que desempenharão as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
12.2- O Contrato poderá ser substituído por Nota de Empenho, nos termos do Art. 62, caput e § 4º da Lei nº
8.666/1993.
13- DO CONSÓRCIO E DA SUBCONTRATAÇÃO
13.1- A participação de consórcios não será admitida, uma vez que o objeto a ser contratado é amplamente
comercializado por diversas empresas no mercado. Tal permissibilidade poderia causar dano à administração por
frustrar o próprio caráter competitivo da disputa pelo menor preço.
13.2- Pelo mesmo fato não há motivos para se admitir a subcontratação, de forma a gerar outros instrumentos
contratuais e consequentemente outras atribuições à administração pública. Deste modo, é vedada a subcontratação
do objeto.
14- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
14.1- A CONTRATADA obriga-se a:
14.1.1- Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica constando
detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;
14.2- Os bens devem estar acompanhados do manual do usuário, em português, e da relação da rede de assistência
técnica autorizada;
14.3- Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância às normas técnicas,
resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos;
14.4- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
14.5- O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEEDF, substituir, reparar, corrigir,
remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos;
14.6- Atender prontamente a quaisquer exigências da SEEDF, inerentes ao objeto do presente Termo de Referência;
14.7- Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu substituto legal, sujeitando- se a mais ampla e
irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas.
14.8- Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, podendo solicitar a
prorrogação do prazo, em que deverá apresentar justificativa circunstanciada com a nova data para a entrega do
material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.
14.9- Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.10- Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer
das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência, Edital ou contrato;
14.11- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais,
taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a
incidir na execução do contrato;

14.12- Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, respondendo civil e criminalmente por todos os
danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de
suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
15- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
15.1- A CONTRATANTE obriga-se a:
15.2- Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a empresa CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de fornecimento, dentro das normas contratuais;
15.3- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos empregadores da
empresa CONTRATADA ou por seus prepostos;
15.4- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de fornecimento e a
prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;
15.5- Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar ou recusar
qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;
15.6- Comunicar oficialmente à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato;
15.7- Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência, solicitando à
CONTRATADA as substituições que se verificarem necessárias.
15.8- Receber os equipamentos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com este Termo de
Referência.
15.9- Recusar com a devida justificativa, qualquer equipamento entregue fora das especificações constantes na
proposta da CONTRATADA.
15.10- Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efetiva entrega do(s) equipamento(s) objeto deste Termo de Referência, se
constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.
15.11- Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro dos prazos
preestabelecidos em Contrato.
15.12- Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
15.13- Informar à CONTRATADA, dentro do período de garantia, os novos locais para prestação da assistência técnica,
caso ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da CONTRATANTE.
15.14- Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos
equipamentos objeto deste Termo de Referência.
15.15- Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
15.16- Acompanhar a destinação dos equipamentos objeto deste Termo de Referência, bem como da incorporação
dos bens móveis permanentes ao inventário da SEEDF.
16- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
16.1- A contratada deverá declarar que atende aos requisitos de sustentabilidade previstos no Art. 2º da Lei Distrital
nº 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, em conformidade com o Decreto nº 7.746/2012, que regulamenta o Art. 3º da
Lei nº 8.666/1993, que regulamenta a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito
da Administração Pública do Distrito Federal direta, autárquica, fundacional e das empresas estatais dependentes,
devendo ser observados os requisitos ambientais com o menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
17- DA RESERVA DE COTA DE 25% ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
17.1- São entendidas como preferenciais, as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, nos exatos termos do que dispõem o art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e suas atualizações. Sendo assim, do objeto licitado, reservar-se-á cota de até 25% do valor estimado, para
participação exclusiva de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na forma do art. 2º, inciso III do Decreto
Distrital nº 35.592/2014 e dos artigos da Lei nº 4.611/2011, em especial os art. 23 e 26, conforme especificado neste
Termo de Referência.
17.2- Os itens contidos na planilha ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, deste Termo de Referência, cujo objeto
tenha valor estimado de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais), serão considerados exclusivos para as Microempresas e

Empresas de pequeno porte, em atendimento a Lei 4.611/2011, Art. 25 e 26.
17.3- Será estabelecida cota reservada para as entidades preferenciais nas licitações para aquisição de bens, serviços
e obras de natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto.
17.4- O item ou objeto em que for aplicada a cota reservada passará a ter dois subitens: um, com limite máximo ao
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) para a cota reservada, destinado exclusivamente às entidades
preferenciais; outro subitem com o percentual complementar destinado ao mercado geral.
17.5- As demais previsões são aquelas previstas no instrumento convocatório.
18- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1- Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência, serão aplicadas
as penalidades estabelecidas no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 103, de 31 de maio de 2006, pp. 05 a 07 (e suas alterações posteriores), que regula a aplicação de sanções
administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).
19- DO PAGAMENTO
19.1- O pagamento será efetuado de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do
Distrito Federal, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura de Serviços, devidamente atestada pelo Executor do
Contrato.
20- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
20.1- As despesas decorrentes da aquisição serão provenientes de recursos próprios oriundos das fontes 100 ou 103
a serem definidos pelo Ordenador de Despesa desta SEEDF.
21- DO FORO
21.1- Fica eleito o foro da Justiça de Brasília, Distrito Federal, para dirimir as dúvidas não solucionadas
administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.
22- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1- Conforme disposto no Parágrafo único do Decreto n° 34.031/2012, de 12 de dezembro de 2012:
Dispõe sobre a inserção de fraseologia anticorrupção em editais de licitação, contratos e instrumentos congêneres da
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal.
Parágrafo único. Para os fins a que se refere o caput deste artigo, considera-se a seguinte fraseologia específica:
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone
0800-6449060.
22.2- A contratada fica obrigada a respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 143, de 27 de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, que
proíbe conteúdo discriminatório contra a mulher.

Gerência de Patrimônio, Almoxarifado e Serviços Gráficos
Gerente
De acordo,
Diretoria de Patrimônio, Almoxarifado e Serviços Gráficos
Diretor

Aprovo o presente Termo de Referência e seus Anexos, com base nos Estudos Técnicos Preliminar, o qual motiva a
necessidade de realização de procedimento licitatório para contratação de empresa para fornecimento de bens
permanentes para a Escola Técnica de Brazlândia, estando de acordo com as declarações exaradas e afirmo a
ausência de direcionamento do objeto em tela, nos termos do Inciso I do Parágrafo 2º, Art.7° da Lei 8.666/93 e da Lei
10.520/2002.

Subsecretaria de Administração Geral
Subsecretário
ANEXO I – PLANILHA QUANTITATIVO E DE CUSTOS

ITEM

ESPECIFICAÇÕES

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
1

ALARME SIRENE INTERMITENTE: Sirene Escolar - Sirene
Eletromecânica: Pressão sonora: mínimo 95 dB. Alcance:
mínimo 200 m. Tensão: Bivolt manual, 12 V ou 24 V. Uso
intermitente: mínimo 30 segs. Corrente: 350mA em 127V /
170mA em 220V / 1,6A em 12V / 1,4A em 24V / 700mA em
48V. Garantia: 1 ano.

01

R$

555,87

R$

555,87

07

R$

60,20

R$

421,40

12

R$ 1.146,04

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

2

3

APARELHO TELEFÔNICO COM FIO com as seguintes
especificações mínimas: identificador de chamadas; registro de
90 ligações recebidas e 10 originadas, com data, hora e
duração; teclas dedicadas (operadora, conferência a 3, siga-me,
caixa postal e chamada espera); discagem automática para os
números registrados recebidos/ originados); led indicativo de
novas chamadas; 2 volumes de campainha; posições mesa e
parede; 3 funções: flash, tom e rediscar; bivolt; garantia: 01
ano.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
ARMÁRIO TIPO GUARDA-VOLUMES COM DEZESSEIS VÃOS em
aço, confeccionados em chapa de aço “22” (0,75mm) ou de
espessura superior. Os roupeiros em aço serão constituídos por
16 portas; As portas devem possuir venezianas para
arejamento e possuir pitão para cadeado; Não serão aceitas
ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no
acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra
oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na
cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima
descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta
temperatura para receber a pintura pelo processo
eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do

R$ 13.752,48

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo.
Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com
abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas
niveladoras Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm; Largura: 1230
mm; Profundidade: 400 mm (variação de +/-10%). Todas as
partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de
solda, configurando uma estrutura única, devendo receber
tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas, respingos de
solda esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Nos
prazos e condições definidos no edital Prazo mínimo de
garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

4

ARMÁRIO DUAS PORTAS em Aço, dimensões de
198x090x040cm (variação +/-05%), todo em chapa 24 ou de
espessura superior, com 02 portas de abrir com reforços
internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no
sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04
prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo
cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a
pó. Nos prazos e condições definidos no edital. Prazo mínimo
de garantia: 12 (doze) meses.

13

R$

616,98

R$ 8.020,74

36

R$

316,00

R$ 11.376,00

09

R$

289,80

R$ 2.608,20

12

R$

688,58

R$ 8.262,96

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
5

ARMÁRIO DE AÇO alto fechado com 4 suportes para pastas
suspensas, aço chapa 22 (0,78mm) ou de melhor qualidade
medindo: largura 900mm x profundidade 450mm x altura
1600mm na cor cinza. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze)
meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

6

7

ARMÁRIO MULTIUSO, 2 portas, 2 prateleiras internas e portas
com dobradiças metálicas, Tipo Balcão Altura, 97 cm Largura
67,5 cm Profundidade 35 cm Comprimento 95 cm Quantidade
de Prateleiras 2 prateleira(s), Quantidade de Portas 2 porta(s),
branco - estrutura: mdp.- acabamento bp: revestimento com
laminado melânico de baixa pressão (bp), fornecendo alta
resistência à riscos e manchas.- 02 prateleiras internas.- 02
portas.- dobradiças metálicas.- com suporte de até 8 kg por
prateleira. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS em aço chapa 26
(espessura 0,46mm) ou de espessura superior, com quatro
gavetas e travamento único, fechamento através de tambor
cilíndrico, com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a
cada 400mm. O sistema de deslizamento das gavetas será
através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço
zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões da porta
etiquetas também embutido é de 75 x 40mm. Deverão ser
tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com

tinta especial com secagem em estufa; o produto deve seguir
para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura
pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a
superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no
mínimo. Rodapés em chapa de aço na mesma cor da estrutura
com sapatas niveladoras. Capacidade mínima: 35kg por gaveta.
Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por
meio de solda, configurando uma estrutura única, devendo
receber tratamento antiferruginoso. Eliminar rebarbas,
respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos
agudos. Dimensões mínimas: Altura: 1050 / Largura: 470 /
Profundidade: 710 mm (variação +/-10%). Nos prazos e
condições definidos no edital
Prazo mínimo de garantia: 12
meses.
8

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
BALANÇA DIGITAL DE PLATAFORMA COM CAPACIDADE DE
150 KG, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo
com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos
de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO no 236, de
22 de dezembro de 1994.Capacidade mínima de pesagem: 150
kg; Plataforma: Largura: 430mm.; Comprimento: 610mm.
(Tolerância: +/- 10%). Com plataforma e piso móvel; Coluna
tubular longa; Divisão de 50g; Indicador: bateria de longa
duração; Alto desligamento para proporcionar economia da
bateria; Botão liga/desliga; Com visor cristal líquido e dígitos
grandes; Memória de tara e zero; sobra e falta; Teclado
alfanumérico com, no mínimo, 6 funções; Tensão elétrica:
220V; Com carregador + bateria e demais acessórios; Rodízios
de movimentação; Plugue e cordão de alimentação com
certificação INMETRO; Dimensionamento da fiação, plugue e
conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação.
Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox
deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea,
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas
ou escórias. Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020.
Rodízios de movimentação em polipropileno injetado. Teclado
em policarbonato. O equipamento e seus componentes devem
ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos
perfurantes. O equipamento deve vir acompanhado de
“Manual de Instruções” em Português, fixado em local visível e
seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso
correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção
e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou
assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica
autorizadas. O equipamento deverá atender as
Normas
ABNT NBR 14136: 2012 – Plugues e tomadas para uso
doméstico e análogo até 20 A/250 V c.a. Padronização; Portaria
INMETRO no 236 de 22 de dezembro de 1994 - Aprova o
Regulamento Técnico Metrológico, estabelecendo as condições
que deverão ser observadas na fabricação, instalação e
utilização de instrumentos de pesagem não automáticos;
Resolução – CONAMA no 401, de 04 de novembro de 2008. Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio
para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e

01

R$ 1.079,91

R$ 1.079,91

os critérios e padrões para o seu gerenciamento
ambientalmente adequado, e dá outras providências. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

9

10

BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COM CAPACIDADE DE
15KG, com prato em aço inoxidável, fabricada e aferida de
acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para
Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria
INMETRO no 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação
metrológica: “Tipo III”. Gabinete em ABS.; Display de LCD de 5
dígitos com mínimo de 12mm de altura; Teclado vedado de
membrana composto de no mínimo 16 teclas; Tecla de Tara;
Pés reguláveis; Nível de bolha; Desligamento automático;
Temperatura de operação de -10oC a +40oC; Umidade relativa
suportada: 10% a 90%, sem condensação; Tensão elétrica:
220VCA.; Frequência de rede elétrica: 60 Hz; Consumo
máximo: 10W; Bateria interna; Plugue e cordão de alimentação
com certificação INMETRO; Dimensionamento da fiação,
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de
operação. Base em aço galvanizado; Prato removível em aço
inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas
dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de
líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete
construído em ABS injetado. Todo equipamento deve vir
acompanhado de “Manual de Instruções”, em Português,
fixado em local visível e seguro, contendo: orientações para
instalação e forma de uso correto; procedimentos de
segurança; regulagens, manutenção e limpeza; procedimentos
para acionamento da garantia e/ou assistência técnica; relação
de oficinas de assistência técnica autorizadas. A Balança deve
apresentar selo de aferição que comprove que sua fabricação e
funcionamento estejam em conformidade ao Regulamento
Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não
Automáticos do INMETRO. O selo deve trazer a identificação do
Organismo de Certificação acreditado pelo INMETRO para
avaliação da conformidade do equipamento. O equipamento
deverá atender as Normas ABNT NBR 14136: 2012 – Plugues e
tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V c.a.
Padronização. Portaria INMETRO no 236 de 22 de dezembro de
1994 - Aprova o Regulamento Técnico Metrológico,
estabelecendo as condições que deverão ser observadas na
fabricação, instalação e utilização de instrumentos de pesagem
não automáticos. Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm;
Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Prazo mínimo de
garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
BANCO PARA VESTIÁRIO retangular monobloco, com bordas
arredondadas, com Altura de 0,45m, com tampo medindo 2 x
0.30 metros, com estruturas retangulares em aço 50x30mm
parede 1,2. Tampo confeccionado em MDF de 15 mm,
revestido em sua face superior em laminado melamínico
branco brilhante pós formável de 0,6mm de espessura.

01

R$

535,00

R$

535,00

05

R$

219,00

R$ 1.095,00

Acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita
de bordo em PVC nas cores da superfície. Acabamento da face
inferior em laminado melamínico branca brilhante. A fixação
do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2
1/2´ x 3/16´. A estrutura dos bancos em aço receberá pintura
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor preta, polimerizada
e em estufa. Todas as partes metálicas, devem ser unidas entre
si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de
escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber
tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. Eliminar
rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar
cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar
rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser
utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo
deve ser aplicada exclusivamente pelo fornecedor. Prazo de
garantia: mínimo 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

11

BANCO DE VESTIÁRIO produzidos com 03 sarrafos de madeira
maciça, medindo 09 cm de largura e 02 cm de espessura. A
estrutura é tipo monobloco em tubo de aço carbono 30x30
com 1,20mm de parede, verniz marítimo. Resistente e durável.
Ficha Técnica: 01 Assento produzido com 03 sarrafos de
madeira maciça, cada um medindo 9 cm de largura x 2 cm de
espessura. 01 Estrutura formada por tubos de aço carbono de
seção retangular 30 x 30 mm x 1,20 mm de espessura.
Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado.
Acabamento do assentos: Madeira natural com acabamento
em verniz. Medidas Disponíveis (Comprimento X Largura x
Altura) Medidas do produto: 1,00 x 0,30 x 0,45 m, 1,50 x 0,30 x
0,45 m., 2,00 x 0,30 x 0,45 m. Prazo de garantia: mínimo 12
(doze) meses.

40

R$

579,17

R$ 23.166,80

80

R$

167,68

R$ 13.414,40

05

R$

630,87

R$ 3.154,35

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
12

13

BANQUETA COM ENCOSTO com estrutura em aço resistente,
durável e de fácil limpeza, com assento revestido em corino.
Dimensões (variação +/- 10%): Altura até o assento: 72 cm;
Altura até o encosto: 95 cm; Largura: 33 cm; Diâmetro do
assento: 33 cm; Encosto: 23 x 34 cm. Prazo de garantia: mínimo
12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, tipo pressão, com 02
colunas, acessível, com capacidade mínima de 06 litros por
hora (40 pessoas/h aprox.). Características construtivas: Pia em
aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com
quebra-jato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão
cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo
02 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma)
torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox
AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina
(tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com

isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado
com vela sintetizada. Termostato com controle automático de
temperatura de 4º a 15ºC. Compressor com potência mínima
de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema
(desligamento automático em caso de superaquecimento do
sistema). Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra
o mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: 220V.
Dimensões (variação +/-10%): Altura: 960mm; Altura parte
conjugada: 650mm; Largura: 660mm; Profundidade: 291mm.
Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses. O participante
deverá entregar Certificado INMETRO; NBR 16098:2012
(Aparelho para a melhoria da qualidade da água para consumo
humano – Requisitos e métodos de ensaio), inclusive com
eficiência bacteriológica “APROVADO”. Prazo mínimo de
garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS, em compensado anatômico,
estofada em espuma de poliuretano, estrutura em tubo de aço.
Revestimento: Couro automotivo ou tecido lavável e resistente
a perfurações. Assento: Madeira em compensado anatômico
com bordas arredondadas que previnem a má circulação
sanguínea. Encosto: Madeira em compensado anatômico com
apoio lombar. Espuma: Injetada em poliuretano flexível de alta
densidade 50 kg/m³. Estrutura: Plataforma de sustentação em
aço estampado e repuxado, fixada nas porcas garras do assento
por meio de 4 parafusos Philips de ¼’. Base fixa 4 pés em tubo
de aço 7/8'. (diâmetro de 23mm) Medidas: Assento: 43 x 8 x
41 cm (L x A x P). Encosto: 36 x 29 x 8 cm (L x A x P) Peso
recomendado: até 120 kg. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze)
meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
CONJUNTO PARA PROFESSOR PADRÃO FNDE composto por
Mesa com Tampo em MDP com espessura de 18 mm, revestido
na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8
mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA,
cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa
de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação
de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm.
Dimensões acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm
(comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância
de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para
espessura. Altura da mesa: 760 mm. Painel frontal em MDP,
com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em
laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost,
na cor CINZA. Dimensões acabadas de 250 mm (altura) x 1119
mm (comprimento) x 18 mm (espessura)admitindo-se
tolerâncias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6
mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal
encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila)
com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com
adesivo"Hot Melting". Dimensões nominais de 22 mm (largura)
x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para

110

R$

94,97

R$ 10.446,70
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R$

380,00

R$ 4.560,00

espessura. Estrutura composta de montantes verticais
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com
costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5
mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, curvado em formato de “C”, com
secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5
mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a
frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2”), em
chapa 16 (1,5mm); travessa longitudinal confeccionada em
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção
semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Ponteiras
e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe.
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento
antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara
de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos
elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrômetros na cor CINZA. Cadeira com Assento
e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas,
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor
CINZA. Prazo mínimo de garantia: 12 meses a partir da data de
entrega, contra defeitos de fabricação.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
CONJUNTO PARA REFEITÓRIO ADULTO composto de 1 (uma)
mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em MDP,
revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura
tubular. Bancos com assentos em MDP, revestidos em laminado
melamínico, montado sobre estrutura tubular. CONSTITUINTES
- Tampo e assentos em MDP, com espessura de 25mm,
revestido na face superior em laminado melamínico de alta
pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor
BRANCA. Revestimento da face inferior em laminado
melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor
BRANCA. Dimensões acabadas: - Tampo: 1500mm (largura) x
840mm (profundidade); - Assento: 1350mm (largura) x 350mm
(profundidade). Topos encabeçados com fita de bordo
termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de
polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer"
na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na
cor AZUL colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa
composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço carbono
SAE 1008, laminado a frio, com costura, diâmetro de 38mm (1
1/2"), em chapa 14 (1,9mm); - Travessa longitudinal em tubo
de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção
quadrada 40mm x 40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas
transversais em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a
frio, com costura, secção retangular 20mm x 50mm, em chapa
16 (1,5mm). Estrutura dos bancos composta de: - Pés
confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a
frio, com costura, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16
(1,5mm); - Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE
1008, laminado a frio, com costura, secção quadrada 40mm x
40mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessas transversais em tubo
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R$

838,99

R$ 13.423,84

de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção
retangular 20mm x 50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes
estruturais e de fixação do tampo/ assento confeccionados em
chapa de aço carbono SAE 1008, espessura de 3mm. Ponteiras/
sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor AZUL. Nas partes metálicas deve ser
aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas.
O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de
empolamento deve ser de d0/t0. Pintura dos elementos
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura
mínima de 40 micrometros. Prazo mínimo de garantia: 12
meses a partir da data de entrega, contra defeitos de
fabricação.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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CONTÊINER em polietileno com dreno, capacidade de 1000
litros, 4 rodízios, cor cinza, p/ material não reciclável. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
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R$ 1.585,75

R$ 1.585,75
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R$ 1.585,75

R$ 1.585,75

01

R$ 1.585,75

R$ 1.585,75

01

R$

700,26

R$

700,26

02

R$

490,90

R$

981,80

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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CONTÊINER em polietileno com dreno, capacidade de 1000
litros, 4 rodízios, cor azul, p/ material não reciclável. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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CONTÊINER em polietileno com dreno, capacidade de 1000
litros, 4 rodízios, cor marrom, p/ material não reciclável. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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ENCADERNADORA PERFURADORA, descrição: encadernadora
perfuradora manual: perfuradora manual para encadernações
com espiral, permitindo perfurações de até 25 folhas por vez,
com ajuste de margem e profundidade de acordo com o
diâmetro do espiral. gaveta para o depósito de resíduos.
comprimento aproximado: 480mm. largura aproximada:
140mm. número de punções: 60. regulador de profundidade: 1
a 4 (que permite fazer encadernações de até 500 folhas).
capacidade de perfuração: 25 folhas por vez. confeccionada em
aço.
pintura
eletrostática
44
033.001.107
encadernadora/perfuradora. Prazo mínimo de garantia: 12
(doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS industrial, fabricado em
aço inox. Produção mínima: 15 unidades por minuto. Gabinete,
câmara de sucos e tampa fabricados em aço inox. Copo e
peneira em aço inox. Jogo de carambola composto por: 1

Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para
laranja). Potência mínima do motor: 1/4 HP. Rotação mínima:
1740 Rpm. Frequência: 50/60 Hz. Tensão: 220v. Cordão de
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação
da voltagem. Câmara de sucos, tampa e gabinete em aço inox
AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em aço inox
AISI 304. Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno. O
equipamento e seus componentes devem ser isentos de
rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
ESTAÇÃO DE TRABALHO 90° - Produto Certificado pela ABNT,
atendendo aos requisitos da Norma 13966:2008 - Produto
deve ser fabricado por madeira controlada do FSC: Estrutura
composta por pés e travessas em chapas de aço carbono
estampadas em repuxo com colunas formadas por tubo
retangular e calha para passagem de fiação vertical. Estrutura
confeccionada com duas colunas em tubo retangular de 50mm
x 30mm com parede de 1,50mm em aço carbono e uma coluna
central em tubo quadrado de 50mm x 50mm com parede de
1,20mm de espessura; Base de apoio ao chão em chapa de aço
#14 (1,90mm), estampada em repuxo com formato estrutural e
desenho orgânico em “V” invertido, com acabamentos
arredondados, e dimensões de 600mm x 80mm x 53mm (C x A
x L), abertura para encaixe da coluna de forma que a solda
fique invisível ao usuário; para controle do desnível do piso
cada base possui uma sapata niveladora em nylon injetado na
superfície de contato ao chão. Calha de fiação fixada por
sistema de travamento para fácil remoção, formada por chapa
de aço carbono de 0,90 mm de espessura dobrada em formato
de “U”, e com abertura estampada na parte superior de
contato ao tampo em que recebe um passa-fios com tampa de
arremate de formato semioblongo com dimensões de 70mm x
30mm e logo da empresa em alto relevo para identificação da
mesma; Travessa sob o tampo estampada em repuxo de forma
estrutural em chapa de aço carbono de 1,90mm de espessura,
com 520mm x 67mm x 20mm (C x L x A), com estampo
rebaixado para receber os parafusos e chanfros frontal e
posterior com ângulo de 25° para acabamento. Tampo com
espessura de 25 mm elaborado em madeira prensada de MDP
(medium density particleboard) com ambas as faces em BP
(laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com
efeito 3D e proteção antibacteriana, com acabamento fosco
garantindo que não haja reflexão; Bordos em perfil
termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento, com
espessura de 2,5mm e raio da borda de contato com o usuário
de 2,5mm, de acordo com o item 3.5 da Norma ABNT NBR
13966:2008; Painel de privacidade nas duas faces laterais com
espessura de 18mm no mesmo material e padrão de
acabamento do tampo, fixados aos montantes através de
pontos de fixação usinados com sistema de montagem minifix,
compondo juntamente com as partes metálicas um conjunto
rígido. A mesa deverá atender aos requisitos dimensionais para
a superfície de trabalho, de acordo com o item 4.1.1 da Norma
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R$

560,87

R$ 2.804,35

ABNT NBR 13966:2008. As fitas de bordo devem ser fixadas ao
substrato dos painéis de madeira por adesivo termo fusível a
base de Etileno Vinil Acetato, aplicada exclusivamente pelo
processo de colagem “hot melting”, devendo receber
acabamento fresado após a colagem, configurando
arredondamento dos bordos com raio de 2,5mm. Soldas
devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o
perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e
irregularidades de solda, rebarbas e arredondar cantos agudos.
Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de
injeção ou partes cortantes. A mesa deve atender aos
requisitos mecânicos de segurança referentes à estabilidade,
resistência, fadiga e queda, de acordo com ensaios previstos no
item 6 da Norma ABNT NBR 13966:2008. Todos os
componentes metálicos recebem acabamento das superfícies
por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados,
compostos por resinas termo fixas de base epóxi-poliéster
polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas sobre a
superfície metálica tratada quimicamente em processo
nanocerâmico de fosfatização orgânica, livre de componentes
voláteis e metais pesados tóxicos, garantindo no processo de
pintura a resistência à névoa salina de 300 horas. DIMENSÕES:
Altura: 740mm (+/-10mm) (do chão ao tampo); Largura:
1600mm (+/-3mm); Profundidade:
1600mm (+/-3mm);
Profundidade tampo: 700mm (+/-3mm). Garantia: 12 meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL, Material Prateleira: chapa de
ferro nº 18, Material Cantoneiras: chapa de ferro nº 12,
Material Travamento Prateleiras: perfis de chapa nº 12,
Quantidade Prateleiras: 5 prateleiras reguláveis, Tipo
Prateleiras: abertas no fundo e laterais, Dimensões
Cantoneiras: 40 x 20 mm, Altura Do Chão A 1ª Prateleira: 115
mm, Acabamento: em esmalte sintético de secagem em estufa,
após receber tratamento anticorrosivo, Cor: cinza claro ou
bege, Dimensões Estante: 1,80 x 0,42 x 1,20 m, Características
Adicionais: parafusados em forma de ``X``, na parte de trás e
laterais da estante. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
ESTANTE PARA BIBLIOTECA (8 Prateleiras), Estante Face dupla
para livro da biblioteca, totalmente confeccionada em chapa de
aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema
de tratamento químico da chapa, com painel sinalizador.
Dimensões aproximadas: Alt. 2000 mm x Larg. 1000 mm x Prof.
580 mm Pintura: Através de sistema eletrostático a pó, com
camada de tinta de no mínimo 70 micras. Base: 01 (uma) base
formada por uma única peça, fechada, confeccionada em
chapa nº 20 (0,90 mm), com altura de até 180 mm, sua fixação
às laterais da estante se dá através de parafusos sextavados
galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de
nível, que não ultrapassam os limites externos da estante;
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452,48

R$ 7.239,68
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R$ 1.299,17

R$ 38.975,10

Acabamento superior: 01 (uma) travessa superior horizontal
confeccionada em uma única chapa nº 20 (0,90 mm). Laterais:
02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 580 mm,
confeccionadas em uma única peça chapa nº 18 (1,20 mm) ou
superior. Prateleiras: 08 (oito) prateleiras, confeccionadas em
chapa nº 20 (0,90 mm, com dobras nas laterais que permitem
as mesmas a união as laterais pelo sistema horizontal
deslizante de encaixe sem parafusos, no seu comprimento
apresentar dobras duplas. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze)
meses.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
FOGÃO INDUSTRIAL DE SEIS BOCAS COM FORNO PADRÃO
FNDE. Torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em
tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás
liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores
dotados de dispositivo “supervisor de chama”. FOGÃO: Com 06
queimadores duplos, compostos de queimador tipo
“cachimbo” de 300g/hora conjugado com queimador tipo
“coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de
600g/ hora de GLP, dotados de espalhadores de chamas.
Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro
de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. Torneiras de
controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e
alimentadas pela gambiarra. Cada queimador deverá ser
dotado de torneira individual. Os queimadores conjugados
devem possuir duas torneiras de controle. Todas as torneiras
deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e
fechado, assim como identificação de intensidade das chamas.
Torneira do forno deve possuir identificação diferenciada para
fácil localização, além da identificação para controle de
temperatura. Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de
entrada de ar fixados a cada injetor. Pressão de trabalho: 2,8
kPa. Deverá ser fabricado com 04 pés em perfil “L” de aço inox,
de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura. Sapatas
reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de
material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique
a aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto
por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 (1,50mm)
com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si,
formando um quadro rígido fixado aos pés através de
parafusos e porcas de aço inox. Quadro superior composto por
travessas em perfil “U” de aço inox em chapa 18 (1,25mm),
tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as
transversais 180mm de altura, soldadas entre si, formando um
quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de
aço inox. As travessas transversais constituem-se no painel de
fechamento lateral do fogão. Tampo (tempre) constituído em
chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte
a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em
número de 6. Reforços estruturais do tampo em aço inox,
constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas
iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a
ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do
tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do
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R$ 1.881,82

R$ 1.881,82

tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do tampo
aos pés, através de 4 cantoneiras de aço inox soldadas à face
inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e
porcas de aço inox. Conjunto de apoio dos queimadores em
aço inox, com 40 mm de largura e 1/8” de espessura, com
furação para encaixe. Com 06 bandejas coletoras em aço inox,
chapa 20 (0,90 mm) com puxador desenvolvido na própria
peça. Conjunto de guias corrediças em aço inox para as
bandejas coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço
inox para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20
(0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de
130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas,
removíveis, em número de 6. Apoio e fixação do forno através
de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos autoatarraxantes
de aço inox. Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro
interno de 1”, fixado ao fogão por meio de 4 suportes em ferro
fundido, fixados à estrutura através de parafusos sextavados e
porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá contornar
todo o fogão e a entrada do gás se fará através de conexão tipo
“T”, de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da
lateral esquerda do fogão. Ao “T” deverá ser acoplado um niple
duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser conectado ao
terminal de acoplamento quando da instalação do fogão.
Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em
tubo metálico flexível para condução de gases conforme
ABNT NBR 14177 [MSR9]-Tubo flexível metálico para
instalações de gás combustível de baixa pressão. Altura
máxima: 800 mm ou com sapatas removíveis que permitam a
passagem do fogão pelo vão da porta de acesso das cozinhas
que possui 800mm de largura. Prazo mínimo de garantia: 12
(doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
26

FORNO A GÁS de uma câmara com porta de vidro e cavalete,
com pedras refratárias. Estrutura metálica do forno e cavalete
em aço inox. Medida interna mínima da câmara: 95x95x25
(LxPxA). Prazo de garantia: mínimo 12 (doze) meses.
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R$ 1.563,50

R$ 1.563,50
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R$

R$

03

R$ 2.251,41

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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FORNO DE MICROONDAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30
LITROS. Volume mínimo: 30 litros. Gabinete monobloco em
aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura
eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel
de controle digital com funções pré-programadas. Timer.
Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla
de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas
plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação,
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de
operação. Voltagem: 220V, conforme demanda. Garantia
mínima de 12 (doze) meses a partir da data da entrega. O
equipamento deverá possuir selo do INMETRO.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

467,73

935,46

R$ 6.754,23

FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 460
LITROS, linha branca, capacidade de armazenamento mínimo
de 460 litros (capacidade líquida). Faixa de operação (Dupla
Ação): Função Refrigerada: 2ºC a 8ºC; Função Freezer: -18ºC a
-22ºC. Tensão: 220V. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze)
meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

29

FRITADEIRA ELÉTRICA grande com arco em aço inox; tacho em
alumínio; capacidade para 7 litros de óleo; acompanha cesto
em arame industrial estanhado para fritura; termostato de 0 a
300º com regulagem e com seletor alfanumérico; resistência
elétrica em tubo inoxidável; consumo médio 2,5kwh no 127v;
lâmpada piloto para indicar quando está ligada a resistência;
painel elétrico; própria para pastel, salgados e outros tipos de
frituras; linha industrial e residencial; medidas: Altura 13,5cm,
profundidade 15,5cm, diâmetro 43,5cm; potência: em 220 v 3000W. 12 meses de garantia.

01

R$

384,21

R$

384,21

02

R$ 1.564,25

R$ 3.128,50

02

R$

R$ 1.652,56

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

30

31

GELADEIRA DOMÉSTICA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300
LITROS, frostfree, linha branca, refrigerador vertical
combinado, voltagem 220 V. O refrigerador deverá possuir
certificação INMETRO apresentando classificação energética
"A", conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de
fevereiro de 2006. Capacidade total (volume interno): mínima
de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas
revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura
eletrostática (em pó), na cor branca. Gabinete tipo "duplex"
com duas portas (freezer e refrigerador). Partes internas
revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para
suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de
prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis.
Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis.
Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e
legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do
freezer. Formas para gelo no compartimento do freezer.
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato
ajustável. Sistema de refrigeração “frostfree”. O gás a ser
utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial
à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987;
ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução
Conama nº 267 de 2000[MSR7] e alterações posteriores.
Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. O
produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos
na ABNT NBR NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos
eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
08 LITROS, dotado de sistema de monitoramento de abertura

826,28

da tampa. Com copo removível em aço inox AISI 304, espessura
mínima de 0,8 mm, com capacidade mínima de 8 litros. Tampa
do copo em aço inox AISI 304, espessura mínima de 0,6mm,
com dobras estruturais que permitam a limpeza interna,
monitorada por sensor indutivo que desligue o motor
mediante sua abertura. Visor da tampa, removível, em plástico
injetado atóxico, transparente. Gabinete do motor em aço inox
AISI 304, espessura de 0,6mm. Dreno posicionado na parte
superior do gabinete do motor de modo a não haver entrada
de líquidos no motor. Sapatas antivibratórias de material
aderente. Facas triplas (três lâminas duplas) em aço inox AISI
304. Eixo, mancal do eixo, e porca fixadora das facas em aço
inox AISI 304. Interruptor liga/ desliga com proteção
impermeável. Tecla para pulsar. Potência mínima de 1/2 CV.
Tensão de alimentação: 220V. Prazo mínimo de garantia: 12
(doze) meses. O participante, nos prazos e condições a serem
definidos no Edital, deverá apresentar os Certificados das
seguintes Normas: Portaria INMETRO nº 371 de 29 de
dezembro de 2009 - Estabelece os critérios para o Programa de
Avaliação da Conformidade de Aparelhos Eletrodomésticos e
Similares, com foco nos requisitos de segurança, através do
mecanismo de Certificação, atendendo aos requisitos da
norma ABNT NBR NM 60335-1:2010; Portaria INMETRO nº 328
de 08 de agosto de 2011 – Aprova todas as alterações,
inclusões e substituições dos Requisitos de Avaliação da
Conformidade para Aparelhos Eletrodomésticos e Similares,
aprovados pela Portaria Inmetro nº371/2009; Portaria
INMETRO nº 589 de 05 de novembro de 2012 - Estabelece os
requisitos técnicos para fios, cabos e cordões flexíveis elétricos
que devem ser atendidos no Programa de Avaliação da
Conformidade para este objeto, com foco na segurança e
visando à prevenção de acidentes; ABNT NBR 14136: 2012 versão corrigida 4:2013 – Plugues e tomadas para uso
doméstico e análogo até 20 A/ 250V em corrente alternada –
Padronização; ABNT NBR NM 60335-1: 2010 - Segurança de
aparelhos eletrodomésticos e similares. Parte 1: Requisitos
gerais (IEC 60335-1:2006 - Ed. 4.2, MOD); ABNT NBR NM 2874:2009 - Cabos isolados com compostos elastoméricos
termofixos, para tensões nominais até 450 / 750 V, inclusive.
Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 60245-4:2004, MOD).
Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
MESA ACESSÍVEL PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (FNDE
MA 01) MA-01 – Mesa Tampo em madeira aglomerada (MDP),
com espessura de 18mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura,
acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados
(conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de
balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de
porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver
detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm
(largura) x 900mm (comprimento) x 19,4mm (espessura),
admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e
comprimento e +/- 0,6 para espessura. Topos encabeçados com

04

R$

382,76

R$ 1.531,04

fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer,
acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo
"Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm
(espessura), com tolerância de + ou - 0,5mm para espessura.
Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado
a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em
chapa 16 (1,5mm). - travessa superior confeccionada em tubo
de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em
formato de “C”, com secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4”),
em chapa 16 (1,5mm). - pés confeccionados em tubo de aço
carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø =
38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em
polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou
recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA.
As características funcionais, dimensionais, de resistência e de
uniformidade de cor devem ser preservadas no produto
produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se
tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA). Dimensões, design e
acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve
ser gravado o símbolo internacional de reciclagem,
apresentando o número identificador do polímero, a
identificação “modelo FDE-FNDE” (conforme indicado no
projeto) e o nome da empresa fabricante do componente
injetado. Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra
e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento
47mm (+ou- 2mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips.
Fixação do porta livros à travessa longitudinal através de
rebites de “repuxo”, Ø 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação
das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de
“repuxo”, Ø 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas
em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na
cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões,
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das
ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional
de reciclagem, apresentando o número identificador do
polímero,
a
identificação
“modelo
FDE-FNDE”
(conforme indicado no projeto) e o nome da empresa
fabricante do componente injetado. Nas partes metálicas deve
ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no
mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta
em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante,
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros
na cor CINZA. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
MESA DE CENTRO, com tampo superior com vidro plano float,
com cantos em lapidação boleada, medindo 120x60x35 cm.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
MESA LATERAL 50 x 50 x 50, Mesa lateral em madeira maciça
(Jequitibá, entre outras), compensado e MDP, laminados e

01

R$

845,82

R$

845,82

02

R$

649,03

R$ 1.298,06

tingidos, com acabamento encerado e bordas desgastadas.
Possui 1 prateleira e detalhes em metal com tratamento em
zinco marítimo. Variedade de madeiras: Jequitibá, Eucalipto,
Tauari e Pinus Elliotti. Pode haver variação de tonalidades e
veios. Carga máxima: 20kg/tampo e 20kg/prateleira;
distribuídos uniformemente. Acompanha cera para
manutenção. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM CANCELADO
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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MESA DE REUNIÃO OVAL com tampo em MDF ou madeira
aglomerada, espessura de 25 mm, revestimento laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas
arredondadas fita de PVC com no mínimo 03 mm. Estrutura
metálica, tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi de alta resistência a abrasão e
impacto. Dimensões (variação +/-10%): Comprimento: 240 cm;
Largura: 120 cm; Altura: 75 cm. Prazo mínimo de garantia: 12
(doze) meses.

01

R$

879,50

R$

879,50

15

R$

615,45

R$ 9.231,75

124

R$ 1.630,00

R$ 202.120,00

41

R$ 1.630,00

R$ 66.830,00

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

36

MESA REDONDA com tampo em formato circular para
reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica com
partículas de granulometria fina com espessura de 25mm e
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em
ambas as faces, bordas arredondadas fita de PVC com 3mm
com alta resistência a impactos na cor do laminado. Fixação à
estrutura através de parafusos auto-atarraxantres para
madeira. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta resistência
a abrasão e impactos, com secagem em estufa, com coluna
central em tubo de aço de diâmetro 4” e 1,5 mm de espessura,
travessa superior em tubo de aço, e travessas inferiores com 5
tubos elípticos de aço conformado com raio médio de 1100mm
e profundidade de 400mm, dispostas equidistantes a 72º entre
elas com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno
e sapatas reguláveis em forma octogonal com rosca e injetadas
em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e
abrasão. Com certificação ABNT de acordo com as normas NBR
13966:2008 ou versão mais recente. Dimensões (variação
+/-5%): Diâmetro: 120cm; Altura das superfícies: 72 a 75cm.
Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM COTA PRINCIPAL 75%

37

38

POLTRONA PARA AUDITÓRIO com braço em fila. Encosto fixo e
assento retrátil manual, ambos estofados com espuma
expandida e revestimento em tecido, vinil ou couro ecológico.
Laterais e apóia-braços confeccionados em madeira de lei
maciça com prancheta escamoteável. Prazo mínimo de
garantia: 12 (doze) meses.
COTA RESERVADA VINCULADA AO ITEM 37: 25%

POLTRONA PARA AUDITÓRIO com braço em fila. Encosto fixo e
assento retrátil manual, ambos estofados com espuma
expandida e revestimento em tecido, vinil ou couro ecológico.
Laterais e apóia-braços confeccionados em madeira de lei
maciça com prancheta escamoteável. Prazo mínimo de
garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

39
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POLTRONA ESPALDAR ALTO injetada em nylon na cor preta.
Reforço estrutural injetado em nylon na cor preta. Assento com
concha injetada em Nylon, de alta resistência à fadiga e
impactos, com espuma anatômica de poliuretano de 50 mm de
espessura, com densidade D45. Revestimento em tecido
sintético 100% poliéster com Sistema de regulagem deslizante
de profundidade do assento com travamento em 4 posições e
mecanismo de reclinação. Pistão pressurizado. Base giratória
injetada em nylon na cor preta, com cinco hastes. Rodízios de
duplo giro. Braços com sistema de fixação ao assento, sistema
de regulagem lateral com variação de 50 mm e sistema de
regulagem de altura deslizante dos braços, através de botão
lateral. Prazo de garantia: mínimo 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO Cadeira giratória
estofada, com apoia-braços reguláveis e rodízios, dotada de
mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto.
Dimensões mínimas do assento e encosto conforme
discriminação abaixo. Demais características dimensionais,
requisitos de segurança, usabilidade, estabilidade, resistência e
durabilidade, conforme ABNT NBR 13962:2006 - Móveis para
escritório - Cadeiras - Requisitos e métodos de ensaio.
Dimensões: - Largura do assento: mínima de 460mm; Profundidade da superfície do assento: mínima de 460mm; Largura do encosto: mínima de 400mm; - Extensão vertical do
encosto: mínima de 350mm; - Apoia-braços: 70mm (largura
mínima) x 200mm (comprimento mínimo); - Demais dimensões
devem estar de acordo com a NBR 13962 - Tabela 2 Dimensões da cadeira giratória operacional. Suportes do
assento e do encosto injetados em polipropileno, com porcas
integradas aos componentes injetados. Alternativamente o
suporte do assento poderá ser em compensado anatômico
moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas,
oriundas de reﬂorestamento ou de procedência legal, isentas
de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Assento e
encosto estofados com espuma de poliuretano expandido,
revestidos com tecido. Características da espuma:
Resistência ao rasgamento: » 150N/m mínima (NBR 8516); Força de indentação a 25%: » 150 - 250 N (NBR 9176); - Força
de indentação a 65%: » 400 - 600 N (NBR 9176); - Índice de
conforto: » 1,5N mínimo; - Fadiga dinâmica (espessura): » 10%
máximo (NBR 9177); - Flamabilidade: » Auto extinguível (NBR
9178); - Isenta de gases CFC (na produção da espuma).
Características do tecido: - Composição: 100% Poliéster; Desenho/ ligamento: Crepe; - Peso mínimo: 270 g/m2; -
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R$

777,00

R$ 3.108,00

06

R$

482,97

R$ 2.897,82

Resistência à abrasão: Pilling 0 (zero) Padrão 5; - Solidez da cor
à fricção: classe 5; - Solidez da cor à luz: classe 5; Tratamentos: proteção com produto impermeabilizante
"SCOTCHGARD" ou “TEFLON”; - Cor: PRETA. A face inferior do
assento e a face posterior do encosto devem receber capas de
proteção em polipropileno copolímero injetados na cor PRETA.
Fixação à estrutura por meio de porcas sobre injetadas ou
porcas de cravar na base do assento ou encosto. Coluna de
regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a
gás com curso de no mínimo 120mm. Capa telescópica de
acabamento e proteção injetada em polipropileno na cor
PRETA. Mecanismo de regulagem de inclinação do encosto
com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio
fricção" e comando por alavanca. Suporte para regulagem da
altura do encosto com curso vertical de no mínimo 70mm,
dotado de dispositivo de ﬁxação, articulado e com sistema de
amortecedor ﬂexível. Apoia-braços em formato anatômico
injetados em espuma de poliuretano expandido de alta
densidade, com alma de aço, ou injetados em polipropileno,
com alma de aço, na cor PRETA, preferencialmente com
dispositivo de regulagem da distância interna entre apoiabraços. Suporte para regulagem de altura do apoia-braços com
curso vertical de no mínimo 70mm. Base em formato de estrela
com 5 pontas em "nylon 6" aditivado com fibra de vidro e
sistema de acoplamento cônico. Rodízios de duplo giro, com
rodas duplas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios
revestidas de material resiliente, que apresentem banda de
rodagem macia. Eixo de aço e cavaletes em nylon "6" aditivado
com ﬁbra de vidro. Nas partes metálicas deve ser aplicado
tratamento anticorrosivo. Pintura em tinta em pó híbrida
Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em
estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA.
Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em
material injetado. Todos os elementos acessíveis ao usuário
quando em posição sentada devem ser arredondados, com
raio de curvatura maior que 2mm, e possuir desenho
ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil
acionamento. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
POLTRONA SOBRE LONGARINA 03 LUGARES com braços. Deve
possuir encosto interno em polipropileno injetado xx
conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano
flexível isenta de CFC, com densidade de 45 a 55 kg/m3 em
forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de
430 mm e altura de 390 mm. Capa de proteção e acabamento
injetada em polipropileno. Suporte fixo para encosto fabricado
em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura com
nervura estrutural de reforço que confere alta resistência
mecânica. Acabamento em pintura eletrostática em tinta pó,
com película de aproximadamente 60 mícrons. Capa do
suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado.
Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas
com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em
poliuretano flexível isenta de CFC, com densidade de 45 a 55

06

R$ 1.518,42

R$ 9.110,52

kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40
mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de
proteção e acabamento injetada sob o assento em
polipropileno texturizado. Longarina para banco componível
em tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 2 mm com
acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura
eletrostática em tinta pó, com película de aproximadamente 60
mícrons. Possui ponteira de acabamento injetada em
polipropileno na cor preta em cada extremidade do tubo.
Comprimento total aproximado de 1850 mm. Lateral para
banco componível em aço, fabricada por processo de solda
sistema MIG em aço tubular oblongo 58 x 29 x 1,9 mm e
suporte com 90 x 30 x 2 mm. Acabamento em pintura
eletrostática em tinta pó, com película de aproximadamente 60
mícrons. Para cada lateral acompanha um par de deslizadores
reguláveis totalmente injetados em nylon 6 e sistema de
acoplamento à longarina através de parafusos M10 que
possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina,
garantindo robustez e facilidade de manutenção. Placa do
assento Placa para fixação do assento junto à longarina para
banco componível fabricada em chapa de aço estampada de 3
mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura
eletrostática em tinta pó, com película de aproximadamente 60
mícrons. O sistema de acoplamento à longarina através de
abraçadeira e parafusos M10 possibilita a fixação em qualquer
ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de
manutenção. Apoia-braço fixo injetado em termoplástico
texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte.
Revestimento em tecido crepe 100% poliéster ou tecido
Sintético similar a couro. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze)
meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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PROJETOR MULTIMÍDIA - DATA SHOW - 1280x1024 xga - 3000
ansi lumens características mínimas: projetor multimídia, data
show: projetor de teto e mesa. Sistema de projeção: tecnologia
3lcd, resolução: 1280x1024 xga. Luminosidade: 3000 ansi
lumens. Taxa de contraste: 3000:1. Lâmpada: 210w.imagem
hdtv ready.tamanho da imagem; 30´ a 300´ polegadas.
Correção de trapézio: vertical: -30º a 30º. Sistema de som
embutido: 10w x 1 mono. Faixa de zoom aproximado: manual
aprox. 1.3 x. Conexões: vídeo composto, s-video, video
rgb/componente, hdmi, usb, áudio estéreo, conexão para pc,
conexão para dvd. Controle remoto 220 v ou bivolt. Bolsa de
transporte (1), tampa de lente, cabos para conexões. Trava
anti-furto
kensington.dimensões
aproximadas
(lxaxp):
313x129x278mm. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO, com selos INMETRO,
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente.
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.
Atendimento: mínimo de 30 pessoas. Constituído de: Sistema
de tratamento através de elementos filtrantes que removem os
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R$ 1.903,30

R$ 11.419,80

02

R$

R$

485,28

970,56

particulados da água e o cloro livre; Compressor interno com
gás refrigerante conforme legislação vigente; Botão de
acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com
regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural,
fresca ou gelada); Bica telescópica ou ajustável para recipientes
de diversos tamanhos; Câmara vertical de filtragem e
purificação; Corpo em aço inox ou aço carbono com
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostática a pó; Painel frontal em plástico ABS de alta
resistência com proteção UV; Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de
água/ hora; Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3
kgf/cm² à 4 kgf/cm²); Temperatura de trabalho: 03 à 40º C
Componentes para fixação e instalação: Canopla; conexões
cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão;
adaptadores para registro: flexível e mangueira; Produto de
certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos
INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação
vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica “APROVADO”.
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores
elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de
acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21
de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os
produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de
plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de
2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação. Todo
equipamento deve vir acompanhado de “Manual de
Instruções”, em Português, fixado em local visível e seguro,
contendo: orientações para instalação e forma de uso correto;
procedimentos de segurança; regulagens, manutenção e
limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou
assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica
autorizadas. O equipamento deverá estar de acordo com as
Normas ABNT NBR 16098:2012Aparelho para melhoria da
qualidade da água para uso doméstico - Aparelho por pressão
e sucessoras; ABNT NBR 16098/2012 - Aparelho para melhoria
da qualidade da água para consumo humano — Requisitos e
métodos de ensaio (no que couber); NBR NM-IEC - 603351:2006Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares;
INMETRO - Portaria nº 093, de 12 de março de 2007 - Avaliação
da Conformidade - Aparelho para Melhoria da Qualidade da
Água para Consumo Humano; INMETRO - Portaria nº 191, de
10 de dezembro de 2003 - Avaliação da Conformidade para
Bebedouro Elétrico. Prazo mínimo de garantia: 12 (doze)
meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

44
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QUADRO BRANCO 200X120 CM, confeccionado em MDF 09
mm, sobreposto por cerâmica magnética branca. Moldura em
alumínio fosco com kit para instalação e suporte para marcador
e apagador; Fixação invisível em PS com cantos arredondados
oferecendo maior segurança. Cor: Branco fosco. Dimensões
(variação +/-10%): 90 x 120 cm. Prazo mínimo de garantia: 12
(doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE

12

R$

145,13

R$ 1.741,56

10

R$

212,47

R$ 2.124,70

PEQUENO PORTE.
QUADRO DE AVISOS EM METAL com moldura em alumínio
anodizado branco, fundo do quadro confeccionado em
Eucatex,10mm e acabamento em chapa de aço branca
magnética. Dimensões: Altura: 90 cm; Largura: 150 cm.
Garantia mínima: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
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REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO, tipo vertical, faixa
temperatura interna refrigerador 1 a 4ºc e freezer 1 a-25ºc,
tipo comando painel de controle digital, tipo controle controle
de temperatura microprocessado, tipo sinalizador display
digital de temperatura, tipo porta de vidro com sistema antiembaçante, características adicionais 2 compartimentos
independentes, tensão alimentação 110 v, capacidade 120 l.
prazo mínimo de garantia: 12 (doze) meses.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
REFRIGERADOR VERTICAL INDUSTRIAL DE 04 PORTAS,
capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 220 V,
compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica
convectiva, através de evaporadores e condensadores com
sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8
prateleiras ajustáveis. Gabinete tipo monobloco revestido
interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).
Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com
espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3.
Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira
maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do
equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.
Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em
chapa 22 (0,80 mm). Isolamento da porta de poliuretano
injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade
mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em todo o perímetro
das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.
Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com
travamento automático. Barreira térmica em todo o perímetro
dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída
de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato
regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento
frontal de fácil acesso. Sistema de refrigeração por transmissão
térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2
hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com
sistema de ar forçado e degelo automático (sistema “frostfree”). O compressor deve ser instalado na parte superior do
equipamento. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração
não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme
protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280
de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. O gás
refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice
GWP (“Global Warming Potential” – Potencial de Aquecimento
Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto

02

R$ 21.249,00

R$ 42.498,00

02

R$ 4.902,26

R$ 9.804,52

Federal nº 5445 de 12/05/05. 08 prateleiras em grade de aço
inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância
máxima de 25 mm entre arames. As paredes internas do
gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço inox que
possibilitem o 01
ajuste de altura das prateleiras a cada
70 mm (+/- 10 mm). Piso interno 62 do gabinete revestido em
aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A base deve ter formato de
bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer
líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com
vistas ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em
chapa 22 (0,75mm), para proteção do sistema de refrigeração e
elétrico do equipamento. Dimensionamento da fiação, plugue
e conectores elétricos compatíveis com a corrente de
operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação
INMETRO. Conexões de fiação com bornes dotados de
parafusos para compressão dos fios. Todo o sistema elétrico
deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. Indicação
da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. O equipamento deve
ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 8ºC
quando submetido a ambientes de até + 43ºC. Devem ser
utilizados componentes (sistema de refrigeração) que do ponto
de vista de potência consumida permitam a otimização no
consumo de energia durante a sua vida útil. Todas as soldas
utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de
argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
Revestimento interno e externo do gabinete, do piso e das
portas em aço inox AISI 304, acabamento brilhante. Prateleiras
em arame de aço inox AISI 304. Parafusos e porcas de aço inox.
Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e
elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. Ponteiras das
sapatas em poliamida 6.0. O equipamento e seus componentes
devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos
perfurantes. No produto acabado, o filme plástico de proteção
das chapas de aço inox deve poder ser facilmente removido
pelo usuário. Todo equipamento deve vir acompanhado de
“Manual de Instruções”, em Português, fixado em local visível
e seguro, contendo: orientações para instalação e forma de uso
correto; procedimentos de segurança; regulagens, manutenção
e limpeza; procedimentos para acionamento da garantia e/ou
assistência técnica; relação de oficinas de assistência técnica
autorizadas. Dimensões máximas: 1400x800x2050mm. Prazo
mínimo de Garantia de 12 meses.
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ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.
SOFÁ 3 LUGARES em com revestimento em couro e base
metálica para compor ambiente de estar e/ou recepção b.
Design: Florence Knoll; c. Padrão utilizado em gabinetes. II.
Estrutura interna a. Estrutura executada em madeira maciça
devidamente imunizada e com controle de umidade; b.
Percintas elásticas reforçadas de 5cm de largura sob o assento,
entrelaçadas com espaçamento justo (sem buracos entre as
tiras). III. Estofamento a. Espuma de 10cm-12cm com
densidade mínima de 28kg/m³. IV. Revestimento a. Assento e

01

R$ 2.524,66

R$ 2.524,66

encosto revestidos em couro natural preto, com costuras
quadriculadas no padrão original (intersecção entre as costuras
com capitonê) e acabamento das bordas com vivos ; b. Braços
e exterior com revestimento liso (sem capitonê) em couro
natural preto. Acabamento de bordas em debrum/ vivos . V.
Base e pés a. Quadro da base metálico cromado em tubo
quadrado de 1 x1 e espessura da chapa de 1,2mm; b. Seis (06)
pés metálicos cromados em tubo quadrado de 1 x1 e espessura
da chapa de 1,2mm. Garantia: 1 ano.
ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

49

SOFÁ DE DOIS LUGARES, revestido em couro natural
certificado, estrutura interna em madeira, estrutura externa
em aço inox anodizado, em tubos redondos, dobrados e
curvados, inteiriços ao redor dos braços e encosto, estrados
perfilados e percintas elásticas, assento, encosto e braços em
blocos uniformes de espuma poliuretana revestida, com
almofadas soltas, braços fechados. Na cor preta, Dimensões:
1680 x 730 x 650mm (L x A x P), respectivamente. Garantia de 1
ano contra deformidades.

02

R$ 1.818,75

R$ 3.637,50

02

R$ 1.063,98

R$ 2.127,96

ITEM EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE.

50

TELEVISÃO DE LCD 32 POLEGADAS, Características: Tela LCD
HD 32 pol. com resolução mínima de 1366x768p; Surround;
Potência de áudio mínima de 2 x 15 W RMS; Duas entradas
HDMI para conexão HD totalmente digital; Entrada para PC
para usar a TV como monitor de computador; Conversor TV
digital interno; controle remoto e manual. DEVE POSSUIR SELO
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. Voltagem: 220V. Prazo mínimo de
garantia: 12 (doze) meses. O produto deverá atender a Norma
ABNT NBR IEC 60065:2009 - Aparelhos de áudio, vídeo e
aparelhos eletrônicos similares - Requisitos de segurança. Prazo
mínimo de garantia: 12 (doze) meses.

TOTAL GERAL

R$

562.334,14

ANEXO II AO EDITAL – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
À
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF
Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos
no Pregão Eletrônico n.º 12/2021-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.
Anexos.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

ITEM

QTDE

licitação.

UNID

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

E MODELO

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

Declaramos que esta proposta tem validade de XX(XX) dias corridos, contados da data de abertura da

O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até (XX) dias úteis, contados a partir
da retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.
Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.
Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo
(s) e sem uso, uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s),
reutilizado(s) ou reformado(s).
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas
decorrentes da execução do objeto.
DECLARAMOS AINDA QUE,
ATENDEMOS
OS
CRITÉRIOS
DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL previstos no art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:
a)
constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas –ABNT;
b)

que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c)
que não contém substâncias perigosas acima
recomendados por organismos nacionais ou internacionais;

dos

padrões tecnicamente

d)
acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável,
com o menor volume possível;
e)

que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f)
que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção,
signifiquem economia no consumo de recursos naturais;
g)

que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;

h)

que possuam certificação de procedência de produtos.

Brasília-DF , XX de XXX de 2021.
Assinatura e Identificação do Representante legal da Licitante

ANEXO "A"– MODELO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO SUBITEM 7.3 DO
EDITAL
(QUANDO NÃO HÁ VENCEDOR DA COTA RESERVADA)

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)
À
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia, térreo - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 – DF
Apresentamos proposta de PREÇOS acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos
no Pregão Eletrônico n.º 12/2021-SUAG/SEE-DF, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.
Anexos.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos
Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

ITEM

Item da
Cota
Principal

QTDE
Quantidade do
item da Cota
Principal: ___
Quantidade
do Item da Cota
Reservada :____

QTDE TOTAL

UNID

ESPECIFICAÇÃO

MARCA
E MODELO

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

(Somatório
da
Quantidade do Item
Principal + Quantidade
da Cota Reservada)

Declaramos que esta proposta tem validade de XX(XX) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.
O prazo para entrega dos materiais (e/ou equipamentos) será de até (XX) dias úteis, contados a partir da
retirada/recebimento da respectiva Nota de Empenho ou da assinatura do Contrato.
Apresento garantia conforme estabelecido no Anexo I do edital.
Declaro que entregarei o(s) material(s) [OU equipamento(s) e/ou peça(s)] comprovadamente novo (s) e sem uso,
uma vez que não será(ão) aceito(s) material(is) / equipamento(s) ou peça(s) recondicionado(s), reutilizado(s) ou
reformado(s). (CONFORME O CASO)
Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da
execução do objeto.
Declaro que não incorremos nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 1º
do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.
DECLARAMOS AINDA QUE, ATENDEMOS OS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL previstos no
art. 7º da Lei distrital nº 4.770/2012, em especial que produz/comercializa bens:
a) constituídos por material reciclado, atóxico e biodegradável, na forma das normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas –ABNT;
b) que ofereçam menor impacto ambiental em relação aos seus similares;
c) que não contém substâncias perigosas acima dos padrões tecnicamente recomendados por organismos
nacionais ou internacionais;
d) acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilização de material reciclável, com o menor volume
possível;
e) que funcionem com baixo consumo de energia ou de água;

f) que sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produção, signifiquem economia
no consumo de recursos naturais;
g) que possuam certificado emitido pelos órgãos ambientais;
h) que possuam certificação de procedência de produtos.
Brasília,

de

de 2021.

Assinatura e Identificação do Representante legal da Licitante

ANEXO III AO EDITAL - DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860/2019
Pregão Eletrônico nº 12/2021
PROCESSO Nº 00080-00056421/2021-30
A pessoa Física ou jurídica (NOME, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL), por intermédio de seu representante
legal, declara que não incorre nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93, e no art. 1º do Decreto
39.860/2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

Brasília,

de

de 2021.
___________________________

Assinatura e Identificação do Representante legal da Licitante
CPF:
ANEXO IV AO EDITAL – MINUTA DE CONTRATO
(AQUISIÇÃO COM PRAZO DE ENTREGA INTEGRAL)
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidora de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº XX/XXXX - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do
Padrão nº 07/2002. Processo nº 00080-00142053/2018-46

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
1.1. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF,
doravante denominado (SEE-FDF), inscrito no CNPJ sob o nº 00.394.676/0001-07, representado neste instrumento
pelo XXX , portador do RG n.º XXXX e do CPF n.º XXXX, (CARGO QUE OCUPA), de acordo com o xxxxx
e a
empresa XXXX, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº XXXX, com sede na XXXX , CIDADEUF, Tel.: (XX) XXXX e-mail: (XXXX), representado por XXXX, portador(a) do RG nº XXXX SSP/XX e do CPF nº XXXX, na
qualidade de XXXX.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO
2.1. O presente Contrato obedece aos termos do Edital de XXXX nº (LINK SEI), da Proposta (LINK
SEI), da XXXX e da Lei n.º 8.666/1993 e alterações subsequentes, além de outras normas aplicáveis à espécie regido
pela(s) Lei(s) nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no DF pelo Decreto distrital nº
40.205/2019, pela(s)Lei(s) do DF nº 4.611/2011 e 6.112/2018 (obrigatoriedade da implantação do Programa de
Integridade nas empresas que contratarem com o DF), pela Lei Complementar nº 123/2006, pelos Decretos distritais
nº 36.520/2015, 35.592/2014 e 26.851/2006 e alterações posteriores, além das demais normas pertinentes,
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO
3.1 O Contrato tem por objeto a aquisição de bens permanentes: mobiliários e equipamentos para
compor o acervo patrimonial da Escola Técnica – CRE de Brazlândia – DF, subordinada à Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal., consoante especifica o Edital de nº XXXX (LINK SEI) e da Proposta (LINK SEI), que
passam a integrar o presente Termo.
4. CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO
4.1. A entrega do objeto processar-se-á de forma INTEGRAL em até trinta 30 dias corridos, do
recebimento da Nota de Empenho, conforme especificação contida no Edital de XXXX nº XXXX(LINK SEI) e na
Proposta (LINK SEI), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993,
devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o Contrato.
4.2. Os bens deverão ser entregues na Gerência de Almoxarifado da Secretaria de Estado de Educação
do DF, localizado na Unidade III, Setor de Áreas Públicas (SAP-), Lote “E”, CEP: 71.215-000 Brasília/DF. A entrega
deverá ser realizada de segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h00, exceto feriados.
5. CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR
5.1. O valor total do Contrato é de R$ XXXX (XXXX), devendo a importância ser atendida à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária XXXX.
5.2. Os preços relativos ao futuro Contrato são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
de acordo com o art. 28 da Lei nº 9.069/1995.

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: XXXX.
II – Programa de Trabalho: XXXX.
III – Natureza da Despesa: XXXX.
IV – Fonte de Recursos: XXXX.
6.2. O empenho inicial é de XXXX. (XXXX), conforme Nota de Empenho nº XX,
XX/XX/XXXX, sob o evento nº XXXX, na modalidade XXXX.

emitida

em

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, em parcela(s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até (XX) dias de sua
apresentação, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.

7.1.1 A Nota Fiscal apresentada para fins de pagamento deve ser emitida pelo mesmo CNPJ constante
na proposta de preços, à exceção de empresas que sejam matriz e filial (Acórdão nº 3.056/2008 – TCU – Plenário);
7.1.2. As Notas Fiscais apresentadas com CNPJ divergente da proposta de preços, à exceção de
empresas matriz e filial (item 7.1.1, in fine), serão devolvidas pela Administração, para a devida correção (emissão de
Nota Fiscal com o CNPJ correto).
7.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal – SEE/DF, CNPJ: 00.394.676/0001-07.
7.3. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:
7.3.1. Prova de Regularidade junto à Fazenda Nacional (Débitos e Tributos Federais), à Dívida Ativa da
União e junto à Seguridade Social (contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 – contribuições previdenciárias e as às de terceiros), fornecida por meio da
Certidão Negativa, ou Positiva com Efeito de Negativa, de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União;
7.3.2. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela
CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/1990);
7.3.3. Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
7.3.4. Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa, em plena validade, que poderá ser obtida no site www.tst.jus.br/certidao.
7.4. Os pagamentos, pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, de valores
iguais ou superiores a R$5.000,00 (cinco mil reais) serão feitos exclusivamente mediante crédito em conta corrente,
em nome do beneficiário, junto ao Banco de Brasília S/A – BRB (Decreto distrital nº 32.767, de 17 de fevereiro de
2011), exceto:
7.4.1. Os pagamentos às empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública federal;
7.4.2. Os pagamentos efetuados à conta de recursos originados de acordos, convênios ou Contratos
que, em virtude de legislação própria, só possam ser movimentados em instituições bancárias indicadas nos
respectivos documentos;
7.4.3. Os pagamentos a empresas de outros Estados da federação que não mantenham filiais e/ ou
representações no DF e que venceram processo licitatório no âmbito deste ente federado.
7.5. Passados (XX) dias sem o devido pagamento da Administração, a parcela devida será atualizada
monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA.
7.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do
reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
8. CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
8.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura.
9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL
9.1. Não será exigida a garantia de Contrato, visto a natureza do objeto contratual.
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA GARANTIA OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA
10.1. A garantia ou assistência técnica do bem está especificada de acordo com o Termo de Referência
e com a proposta, anexos a este Termo.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

11.1 O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
11.2 Proporcionar as condições suficientes e necessárias para que a empresa CONTRATADA possa
desempenhar seus serviços de fornecimento, dentro das normas contratuais;
11.3- Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelos
empregadores da empresa CONTRATADA ou por seus prepostos;
11.4- Efetuar, quando julgar necessário, inspeção com a finalidade de verificar as condições de
fornecimento e a prestação dos serviços e o atendimento das exigências contratuais;
11.5- Exercer a fiscalização e supervisão no fornecimento, por servidores designados, podendo sustar
ou recusar qualquer produto que não esteja de acordo com as condições e exigências especificadas;
contrato;

11.6- Comunicar oficialmente à CONTRATADA, quaisquer falhas verificadas no cumprimento do

11.7- Observar o cumprimento dos requisitos de qualificação exigidos neste Termo de Referência,
solicitando à CONTRATADA as substituições que se verificarem necessárias.
11.8- Receber os equipamentos entregues pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com este
Termo de Referência.
11.9- Recusar com a devida justificativa, qualquer equipamento entregue fora das especificações
constantes na proposta da CONTRATADA.
11.10- Atestar a Nota Fiscal/Fatura após a efetiva entrega do(s) equipamento(s) objeto deste Termo de
Referência, se constatada a conformidade com as especificações e padrões de qualidade exigidos.
11.11- Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da empresa CONTRATADA dentro dos
prazos preestabelecidos em Contrato.
11.12- Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
11.13- Informar à CONTRATADA, dentro do período de garantia, os novos locais para prestação da
assistência técnica, caso ocorra remanejamento de equipamentos para outras unidades da CONTRATANTE.
11.14- Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos
equipamentos objeto deste Termo de Referência.
11.15- Notificar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades.
11.16- Acompanhar a destinação dos equipamentos objeto deste Termo de Referência, bem como da
incorporação dos bens móveis permanentes ao inventário da SEEDF.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
12.1. A Contratada fica obrigada a apresentar ao Distrito Federal, sem prejuízo do estabelecido no
Termo de Referência:
12.1.1. até o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdenciários, resultantes da execução do Contrato;
12.1.2. comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
12.2. A Contratada deverá:
12.2.1. garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, bem como efetuar a sua
substituição, às suas expensas, no prazo estipulado no Edital, após a comunicação da Administração, de qualquer
produto entregue, que não esteja de acordo com as especificações ou em relação ao qual, posteriormente, não
obstante os testes realizados, venha a se constatar qualquer adulteração ou vício;
12.2.2. zelar e garantir a boa qualidade dos produtos fornecidos à Administração, em consonância com
os parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo poder Público;
12.2.3. cumprir rigorosamente as normas técnicas relacionadas ao transporte dos produtos,
responsabilizando-se pela qualidade das embalagens que acondicionam o produto;

12.2.4. responsabilizar-se pelo pagamento de taxas, fretes, seguros, transporte, embalagens e demais
encargos decorrentes do fornecimento do objeto deste Contrato;
12.2.5. responder por violações a direito de uso de materiais, métodos ou processos de execução
protegidos por marcas ou patentes, arcando com indenizações, taxas e/ou comissões que forem devidas;
12.2.6. entregar os produtos observando que o acondicionamento e o transporte devem ser feitos
dentro do preconizado para os produtos e devidamente protegido do pó e variações de temperatura. No caso de
produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto,
devendo ser utilizadas preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte;
12.2.7. entregar os produtos observando que as embalagens externas devem apresentar as condições
corretas de armazenamento do produto (temperatura, umidade, empilhamento, etc.);
12.2.8. entregar os produtos observando que as embalagens primárias individuais dos produtos
devem apresentar o número do lote, data de fabricação e prazo de validade.
12.3 Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da
prestação de serviço;
12.4. A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes;
12.5. A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.6. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ ou materiais, causados por técnicos
(empregados) e acidentes causados por terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes da prestação dos serviços;
12.7. A Contratada declarará a inexistência de possibilidade de transferência ao Distrito Federal de
responsabilidade por encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos, bem
como a inexistência de formação de vinculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração
Pública.
12.8. Efetuar a entrega dos bens nas condições, no prazo e no local indicado pela SEEDF, em estrita
observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal
eletrônica constando detalhadamente o preço, as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo
de garantia;
12.9. Os bens devem estar acompanhados do manual do usuário, em português, e da relação da rede
de assistência técnica autorizada;
12.10. Fornecer os materiais objeto do presente Termo de Referência com observância às normas
técnicas, resoluções, regulamentos, portarias, protocolos, decretos;
12.11. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,
13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990);
12.12. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da SEEDF, substituir,
reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com
avarias ou defeitos;
de Referência;

12.13. Atender prontamente a quaisquer exigências da SEEDF, inerentes ao objeto do presente Termo

12.14. Acatar as orientações do executor do Contrato ou do seu substituto legal, sujeitando- se a mais
ampla e irrestrita fiscalização e supervisão, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações
formuladas.
12.15. Comunicar à SEEDF, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação, podendo
solicitar a prorrogação do prazo, em que deverá apresentar justificativa circunstanciada com a nova data para a
entrega do material, ficando a critério da Administração a aprovação ou não.
12.16. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.17. Não transferir a terceiros, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência,
Edital ou contrato;
12.18. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou
venham a incidir na execução do contrato;
12.19. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos, respondendo civil e criminalmente
por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no
exercício de suas atividades, vier, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
13.1. Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com
amparo no art.65 da Lei nº 8.666/1993, vedada a modificação do objeto.
13.2. A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do
respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.
14.CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Contrato, serão
aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006 e alterações posteriores.
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO AMIGÁVEL
15.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no processo, desde que haja conveniência para a Administração, bastando para tanto, manifestação escrita de uma
das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO
16.1. O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no
respectivo processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, sujeitando-se
a Contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis.
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA
17.1. Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão
inscritos em Dívida Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato.
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO EXECUTOR
18.1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, designará um Executor para o
Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil
do Distrito Federal.
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO
19.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo

de vinte dias daquela data. Os Contratos e seus aditamentos serão lavrados na Gerência de Contratos, Convênios e
Termos - GCONT/DICOT/SUAG/SEE-DF, a qual manterá arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático
do seu extrato, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia ao
processo que lhe deu origem, nos termos do art. 60, caput, da Lei 8.666/1993.
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
20.1. Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato.

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

_______________________

__________________________

Autoridade competente

Representante legal

ANEXO V AO EDITAL– REGULAMENTAÇÃO DAS PENALIDADES NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERALECRETO DO DF Nº
26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006
sanções administrativas previstas nas Leis
Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993
(Lei
de
Licitações
e
Contratos
Administrativos), e 10.520, de 17 de julho
de 2002 (Lei do Pregão), e dá outras
providências.
A GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VII, art.100 da Lei
Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto nos arts.81, 86, 87 e 88 da Lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 7o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como o disposto no art. 68 da Lei
Federal no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ainda, a centralização de compras instituída nos termos da Lei Distrital
no 2.340, de 12 de abril de 1999, e as competências instituídas pela Lei Distrital no 3.167, de 11 de julho de
2003, DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO I
Disposições Preliminares

Art. 1o A aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas de
licitação e/ou de Contratos, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88, da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993, e no art. 7o da Lei Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, obedecerá, no âmbito da Administração Direta,
Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal, às normas estabelecidas neste Decreto.
Parágrafo único. As disposições deste Decreto aplicam-se também aos ajustes efetuados com dispensa e
inexigibilidade de licitação, nos termos do que dispõe a legislação vigente, e ainda às licitações realizadas pelas
Administrações Regionais, até o limite máximo global mensal estabelecido no art. 24, incisos I e II, da Lei Federal no
8.666, de 21 de junho de 1993, nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei Distrital no 2.340, de 12 de abril de
1999.

SEÇÃO II
Das Espécies de Sanções Administrativas
Art. 2o As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia
defesa, estão sujeitas às seguintes sanções:
I-

advertência;

II -

multa; e

III suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do
Distrito Federal:
a)
para a licitante e/ou contratada através da modalidade pregão presencial ou eletrônico que, convocada
dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a
licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no Contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a
gravidade da falta cometida;
b)
para as licitantes nas demais modalidades de licitação previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a
penalidade será aplicada por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida.
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a do
inciso II, facultada a defesa prévia a interessada, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
SUBSEÇÃO I
Da Advertência
Art. 3o A advertência é o aviso por escrito, emitido quando a licitante e/ou contratada descumprir qualquer
obrigação, e será expedido:
I - pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito
do procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de
compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; e
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato.

SUBSEÇÃO II
Da Multa
Art. 4o A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão
contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do Contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e
nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplida sem atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de
entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;
IV -15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do
material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do Contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte
inadimplente; e
V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer
cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.
§ 1º A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65,§8º, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e será executada a pós regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de
defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3o do art.
86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
§2º Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada
pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados Judicialmente.
§ 3º O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do
vencimento do prazo de entrega ou execução do Contrato, sedia de expediente normal na repartição interessada, ou
no primeiro dia útil seguinte.
§ 4º Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta
cometida, consoante o previsto no Parágrafo único do art. 2º e observado o princípio da proporcionalidade.
§6º Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou Contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos,
exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será
penalizado na forma do inciso II do caput deste artigo.
§ 7º A sanção pecuniária prevista no inciso IV do caput deste artigo não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual
que não ensejam penalidades.
Art. 4-A A multa de que trata o art. 4º deste Decreto será aplicada, nas contratações previstas na Lei Federal nº
12.232, de 29 de abril de 2010, nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e

nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços,
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em
caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo
ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;
III - 1% (um por cento) do valor do Contrato em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o termo
contratual dentro do prazo estabelecido pela Administração;
IV - 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária que
reste executar, o que for menor, em caso de rescisão contratual;
V - até 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato que reste executar ou sobre o valor da dotação orçamentária
que reste executar, o que for menor, pelo descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, respeitado o disposto
nos incisos I e II.
SUBSEÇÃO III
Da Suspensão
Art. 5º A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar
com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro
cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº
25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com
os prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras e
Licitações - SUCOM, ou pelo órgão integrante do Sistema de Registro de Preços, a licitante e/ou contratada
permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a
licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou
internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta, não celebrar o Contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na
execução do Contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento.
§ 1o São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do
procedimento licitatório, e, em se tratando de licitação para registro de preços, até a emissão da autorização de
compra para o órgão participante do Sistema de Registro de Preços; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução
contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato.
§ 2o A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
§ 3o O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas
forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
SUBSEÇÃO IV

Da Declaração de Inidoneidade
Art. 6o A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de
origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.
§ 1o A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que
determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será
concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após
decorrido o prazo da sanção.
§ 2o A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos
serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à
Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993.

CAPÍTULO II
DAS DEMAIS PENALIDADES
Art. 7o As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer
outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do
Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras e Licitações - SUCOM, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro)
meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II- declaração de inidoneidade, nos termos do art. 6º deste Decreto.
Parágrafo único. Aplicam-se a este artigo as disposições dos §§ 2º e 3º do art. 5º deste Decreto.
Art. 8o As sanções previstas nos arts. 5º e 6º poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em
razão dos Contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quais
quer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos
praticados.
CAPÍTULO III
DO DIREITO DE DEFESA
Art. 9 o É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão
temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.
§1o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá
reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do
recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
§ 2º Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento,
e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;
§ 3ºOs prazos referidos neste artigo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na
entidade.REVOGADO
§ 4º Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.
§ 5º Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente
para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.fazenda.df.gov.br, inclusive para o
bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de
Preços do Distrito Federal - e-Compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou
entidades da Administração Pública do Distrito Federal.
§ 6º Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com
fundamento nos arts. 3º e 4º deste Decreto, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do
art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CAPÍTULO IV
DO ASSENTAMENTO EM REGISTROS
Art. 10. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
Parágrafo único. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
CAPÍTULO V
DA SUJEIÇÃO A PERDAS E DANOS
Art. 11. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas por este Decreto, a licitante e/ou
contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento
das obrigações licitatórias e/ou contratuais.
CAPÍTULO VI DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Os instrumentos convocatórios e os Contratos deverão fazer menção a este Decreto, ressalvados os casos em
que o objeto exija penalidade específica.
Art. 13. As sanções previstas nos artigos 3º, 4º e 5º do presente Decreto serão aplicadas pelo ordenador de despesas
do órgão contratante, inclusive nos casos em que o descumprimento recaia sobre o Contrato oriundo do Sistema de
Registro de Preços.
Art. 14. Os prazos referidos neste Decreto só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 30 de maio de 2006.
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